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La presidència obre l’acte, s’hi despatxen els assumptes inclosos en l'ordre del dia tramès 
juntament amb la convocatòria i s’hi adopten els acords següents. 
 
1. Aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta del Ple extraordinari del 26 d'octubre 
de 2017 
 
S’aprova l’acta del Ple extraordinari del 26 d’octubre de 2017 per unanimitat, sense 
introduir-hi esmenes.  
 
2. Informacions i comunicacions de l'Alcaldia 
 
El senyor Jaume Oliveras i Maristany informa dels punts següents: 
 
ALCALDIA 

 
ERC-CatSí, la candidatura més votada a les eleccions del 21-D al Masnou 
ERC-CatSí ha estat la candidatura més votada al Masnou a les eleccions al Parlament de 
Catalunya d'aquest 21 de desembre de 2017, amb un total de 3.895 vots. La segona 
força més votada ha estat JuntsxCat, amb 3.853 vots; seguida per Ciutadans (C'S), amb 
2.948 vots; el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), amb 1.550 vots; CatComú-
Podem, amb 1.115 vots; la Candidatura d'Unitat Popular (CUP), amb 864 vots; el Partit 
Popular (PP), amb 443 vots, i el Partit Animalista PACMA, amb 145 vots. També s'han 
comptabilitzat 58 paperetes en blanc i 46 paperetes de vot nul. Finalment, Recortes Cero-
Grupo Verde ha obtingut 32 vots. La participació al municipi s'ha situat en el 84,88 %, 
cosa que vol dir que 14.949 masnovins i masnovines han exercit el seu dret de vot. 
 
Reis Casa Benèfica 
El dissabte dia 6 de gener i abans de tornar a casa, els Reis van fer una parada a la Casa 
Benèfica per deixar regals a les persones que hi resideixen. Dies abans, els patges reials 
havien treballat de valent, rebent les cartes dels infants al carrer d'Almeria i a l'Espai 
Escènic Ca n'Humet. 

 
La nit més màgica de l'any va posar punt i final als actes d'aquestes festes. 

 
PROMOCIÓ ECONÒMICA 

 
Campanya “Queda't al Masnou”  
Un any més, fins al 31 de desembre, ha tingut lloc la campanya “Queda’t al Masnou” per 
regalar 3.000 bosses reutilitzables per posar-hi les compres d’aquestes festes, a més de 
deu premis de 300 euros cada un per gastar als comerços del poble. 
 
Lliurament dels vals de la campanya “Queda’t” i premis d’aparadors 
El dijous 11 de gener, va tenir lloc l’acte de lliurament dels deu vals de 300 euros de la 
campanya de promoció del comerç local “Queda’t al Masnou”. També es van lliurar els 
premis del concurs d’aparadors de Nadal. Van estar presents a l’acte, l’alcalde, Jaume 
Oliveras, i la regidora de Promoció Econòmica, Sílvia Folch. 

 
TURISME 
 
Renovació de l’acreditació dels Punts d’Informació Turística municipal 
L’Ajuntament ha renovat l’acreditació de dos dels Punts d’Informació Turística, en concret 
el del Museu i el de l’Oficina de Turisme. En aquest sentit, la regidora de Turisme, Neus 
Tallada, va recollir en un acte celebrat a la Casa Coll i Regàs de Mataró, la renovació de 
l’acreditació per continuar sent Punt d'Informació Turística, acreditació que es renova 
anualment. 
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HISENDA 
 

Taxa recollida escombraries 
Fins al 28 de febrer, ja es pot sol·licitar la bonificació de la taxa de recollida domiciliària 
d'escombraries per a l’any 2018. Aquest ajut, equivalent a la totalitat o al 50 % de la taxa, 
s’adreça a aquelles persones que reuneixin els requisits establerts a l'Ordenança fiscal 
reguladora. 
 
Per sol·licitar la bonificació, cal emplenar l'imprès de sol·licitud i presentar-lo, juntament 
amb la documentació necessària, al Registre general, ubicat a l'Oficina d’Atenció 
Ciutadana (carrer de Roger de Flor, 23), en horari de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h, i 
els dijous, de 16 a 19 h.  
 
BIBLIOTECA 
 
Club lectors intrèpids 
Dimarts 9 i 23 de gener, va tenir lloc la primera i segona sessió després de les vacances 
de Nadal.  
 
Aula d’estudi nocturna a la biblioteca  
La biblioteca habilita la sala polivalent per oferir-la com a aula d'estudi nocturna del 27 de 
desembre al 28 de gener. L'horari serà: de dilluns a dijous, de 20.30 h a 1 h de la 
matinada; dissabtes, diumenges i festius, de 18 h a 1 h de la matinada. Hi tindran accés 
els estudiants de més de 16 anys.  

 
Presentació llibre 
El dimecres 11 de gener, va tenir lloc a la sala Joan Comellas, la presentació del llibre 
d’Ofer Laszewicki, Israel fuera del foco. Van estar presents a la presentació del llibre: 
l’alcalde, Jaume Oliveras, i la regidora de Cultura, Neus Tallada, a banda de l’autor del 
llibre. 

 
Hora del conte 
El dissabte 13 de gener va tenir lloc aquesta activitat amb el conte El sons robats, a 
càrrec d’Eva González. 

 
Exposició “S’ha escrit un crim” 
Des del 15 de gener i fins al 5 de febrer, té lloc a la biblioteca, l’exposició de literatura 
infantil policíaca “S’ha escrit un crim”z. 

 
Club de lectors 
El dimarts 16 de gener va tenir lloc aquesta activitat. 

 
Visita escolar 
El dimarts 23 de gener van visitar la biblioteca els alumnes de P4 de l’Escola Marinada. 

 
Tertúlia literària 
El passat dimecres 24 de gener va tenir lloc la tertúlia literària a càrrec de Maria Carme 
Roca, amb el llibre El noi sense color i els seus anys. 

 
ESPAI ESCÈNIC CA N’HUMET 

 
El ballet del Trencanous acomiada l’any 2017 
Les activitats nadalenques han omplert aquests dies de vida i música els carrers, els 
equipaments i els locals del Masnou. L'Espai Escènic és un dels equipaments que no 
s'atura i, com ja és habitual abans d'acabar la temporada, ha acollit com a darrera 

representació El ballet del Trencanous, de l'Associació de Dansa del Masnou, un conte 

de fades amb música de Piotr Txaikovski, un clàssic de les dates de Nadal que va tenir 
lloc durant els dies 29 i 30 de desembre al municipi. A més, els dies 12, 13 i 14 de gener, 
el circ d'hivern de LACAM tornarà a aparèixer en aquest escenari. 
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Circ d’hivern: Estrellados 
El cap de setmana del 13 i 14 de gener, va tenir lloc el primer espectacle d’aquesta 
temporada. La Companyia LACAM va oferir una nova edició del Circ d’hivern, aquest cop 
sota el títol Estrellados. 
 
CULTURA 

 
Els Reis Mags visiten el Masnou la nit més màgica 
Com cada any, el 5 de gener, quan ja es ponia el sol, els Reis Mags van arribar, després 
d'un llarg viatge, al port del Masnou. En desembarcar del vaixell, els esperaven un munt 
de nens i nenes i les seves famílies, així com també les autoritats municipals. Martí 
Fernández (Escola Lluís Millet), Maria Dramas (Escola Escolàpies) i Martina Guibson 
(Escola Marinada), com a guanyadors del Concurs Escolar de Postals de Nadal d’aquest 
any, van ser els encarregats d'entregar als Reis la clau màgica que obre la porta de totes 
les cases dels infants del municipi perquè hi poguessin deixar els regals. Després de 
donar-los la benvinguda, l'alcalde, Jaume Oliveras, i la regidora de Cultura, Neus Tallada, 
van cedir la paraula al rei Gaspar, que, durant el seu discurs d’enguany, va demanar als 
infants que mai no perdessin la il·lusió i que els continuessin rebent cada any amb el 
mateix entusiasme. El rei ros també va voler fer una especial menció a la importància de 
la pràctica esportiva des de petits. 
 
Tot seguit, es va donar el tret de sortida a la cavalcada, que va recórrer els carrers del 
Masnou i que va comptar amb la participació de diverses carrosses preparades per la 
Comissió de Festes i les entitats. 
 
Nova temporada de l’Espai Escènic Ca n’Humet 
La nova programació de l’Espai Escènic oferirà espectacles per a tots els públics, que 
inclouen gèneres de teatre, músic, dansa i circ. 
 
Exposició Jordi Alumà i els seus 94 anys: darrera obra 
El dissabte 20 de gener va tenir lloc la inauguració la l’exposició “Jordi Alumà i els seus 
94 anys: darrera obra”. Va comptar amb molta assistència de públic que va omplir la sala 
de gom a gom. La regidora de Cultura, Neus Tallada, va ser l’encarregada d’obrir els 
parlaments. Finalment, l’alcalde va lliurar un obsequi a Alumà i va tancar l’acte fent un 
repàs de la biografia de l’artista. 
 
ESPORTS 
 
Cursa de Sant Silvestre 
La 38 edició de la Cursa de Sant Silvestre del Masnou, la més antiga de Catalunya, va 
tenir com a guanyadors el marroquí Mourad El Bannouri, en la categoria masculina, i 
l'estoniana Jekaterina Patjuk, en la categoria femenina.  

 
Organitzada per l'Ajuntament del Masnou i el club La Sansi, la competició va tenir lloc el 
dimarts 26 de desembre, al llarg d'un recorregut de 5 quilòmetres pel port i el passeig 
Marítim. A l'edició d'enguany s'hi van inscriure 2.020 corredors, 1.770 dels quals van 
arribar a la meta. 

 
El Masnou, escollit per la Federació Catalana de Bàsquet per a les competicions del 
Circuit 3x3 
El 22 de gener, la Federació Catalana de Basquetbol va presentar el Circuit 3x3. Es tracta 
d’una competició de bàsquet en modalitat tres contra res. El regidor d’Esports, Joaquim 
Fàbregas, va assistir a l’acte de presentació que va tenir lloc a Barcelona. 

 
INFÀNCIA I JOVENTUT 
 
NADALEM: El Nadalem va tenir lloc del 27 al 29 de desembre i les activitats que es van 
portar a terme són les següents: 
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LLEURETEKA: Ludoteca (dinamitzada per l’entitat Lleureka Projectes Educatius) creada 
per a nadons, infants i famílies. Es va portar a terme del 27 al 29 de desembre a l’espai 
de trobada del Centre Cívic Ca n’Humet en horari de matí. En total s’hi van inscriure 156 
famílies. 
 
PER NADAL PUJA A ESCENA: Dos tallers de teatre adreçats a infants, estudiants de 3r, 
4rt, 5è i 6è curs de primària (dinamitzat per l’Eva de Luis i per en Miquel Sitjar). 
 
El taller adreçat a infants de 3r i 4rt de primària es va dur a terme els dies 28 i 29 de 
desembre, a la sala polivalent de Can Malet, i s’hi van inscriure 16 infants. El taller 
adreçat a infants de 5è i 6è de primària es va dur a terme els dies 27 i 28 de desembre, a 
la sala polivalent de la Barqueta, i s’hi van inscriure un total de 18 infants. 
 
Cal destacar que els infants van fer una petita representació als familiar l’últim dia del 
taller. 
 
PROHIBIT NO TOCAR: Un espai sensorial interactiu per a nadons, infants fins als 3 anys 
i famílies on tocar és la paraula clau i el tacte és la porta d’entrada per descobrir i 
conèixer amb tots els altres sentits. 
 
El taller es va desenvolupar el dia 28 de desembre en quatre torns, a la sala Joan 
Comelles, amb un total de 106 inscrits. Cal destacar que s’hi van inscriure més infants del 
nombre destinat per a algun dels torns. 
 
PROJECTE LITERARI “CAP NEN/A SENSE CONTE”: l’Associació Educativa i 
Formativa TBCLASS, entitat sense ànim de lucre que pretén millorar l’educació i la 
formació de la societat catalana promovent i realitzant activitats formatives i projectes 
d’investigació educatiu, dona suport a aquest projecte pel seu component educatiu, 
didàctic i formatiu, on en els contes apareixen valors fonamentals en el creixement dels 
infants. 
 
La presentació es va dur a terme a la Biblioteca Joan Coromines, s’hi van inscriure 16 
infants tot i que hi va participar algun més. 
 
TALLER DE JUMPING CLAY: un Nadal més, es va dur a terme el 29 de desembre, a la 
Barqueta, el taller de modelatge de figures Jumping Clay, on van participar 29 infants de 
6 a 12 anys. Cal destacar que hi van participar més infants que el màxim detallat per la 
sessió. 
 
La valoració: 
- per part de la Regidoria, és molt positiva tant per la bona rebuda de les famílies de la 
programació del Nadalem Infantil com per la participació a les diferents activitats (un total 
de 341 infants inscrits) al llarg dels tres dies (del 27 al 29 de desembre, totes les places 
cobertes). 
- per part de les famílies també ha estat molt positiva fent-nos saber que les noves 
propostes d’activitats els ha engrescat, tant a petits com a grans, i animant-nos a 
continuar en aquesta línia de treball. 

 
CARTERS REIALS DIES 2, 3 I 4 DE GENER DE 2018 
 
DIA 2 DE GENER: Dimarts 2 de gener a les 17 h, al carrer Almeria, es va muntar la carpa 
del carter reial, organitzat per l’entitat Luz del Alba-Assoc. Veïns i Veïnes Masnou Alt amb 
la col·laboració de l’Ajuntament del Masnou. L’activitat que es dinamitzava per primer cop 
al carrer esmentat va tenir molt bona acollida per part dels veïns i veïnes, així com els 
infants i famílies que hi van participar. 
 
DIA 3 i 4 DE GENER: A les 17 h, ens van rebre els carters reials amb els seus patges a 
l’Espai Escènic Ca n’Humet, on recollien les cartes dels infants del Masnou. Es van 
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comptabilitzar 191 infants el dia 3 de gener i el dia 4 de gener, 331 infants (dades 
recollides per Protecció Civil). Així mateix, amb el recompte recollit d’infants podem dir 
que gairebé 1.000 famílies van gaudir de l’acte. 
 
Els mateixos dies es van dinamitzar tallers per a infants: el dia 3 de gener, el taller de 
Corones de Nadal (organitzat per l’entitat Cul d’Ocata) i el dia 4 de gener, el taller de 
fanalets de Nadal (organitzat per l’Ajuntament del Masnou). 
 
Cal destacar, aquest any, de l’acte dels carters reials la ubicació, la decoració i el 
maquillatge dels diferents personatges. La resposta de les famílies ha estat molt positiva, 
sobretot per l’espai d’ubicació i la nova decoració de l’espai de rebuda dels carters i 
patges. 

 
SALUT PÚBLICA I CONSUM 
 
Pròrroga del servei d’assessorament sobre clàusules abusives a les hipoteques 
Es prorroga el servei d’assessorament sobre clàusules abusives de les hipoteques durant 
el primer trimestre del 2018. Consisteix en un servei d’assessorament jurídic prestat pel 
col·legi d’Advocats de Mataró, gràcies a un conveni de col·laboració amb la Diputació de 
Barcelona. 

 
L’OMIC recorda els aspectes que cal tenir en compte durant les rebaixes dels 
comerços 
L’Oficina Municipal d’Informació de Consum (OMIC) alerta els consumidors sobre 
determinats aspectes que cal tenir en compte en el moment de comprar en època de 
rebaixes. 
 
MEDI AMBIENT 

 
Recollida d’arbres de Nadal 
Des del 12 de gener i fins al 31 d’aquest mes, l’Ajuntament instal·la diversos punts de 
recollida d’arbres de Nadal. Els exemplars recollits seran utilitzats per fer compost, que 
després es farà servir com a adob orgànic en parcs i jardins. 
 
URBANISME I OBRES 
 
Adjudicades les obres de construcció del nou pavelló esportiu i la reforma de 
l'actual 
El divendres 22 de desembre, van quedar adjudicades les obres que permetran continuar 
la construcció del nou pavelló esportiu i la reforma de l’actual. Aquesta adjudicació posa fi 
al bloqueig al qual es va arribar fa poc més d’un any, quan l'empresa responsable de les 
obres de construcció del nou pavelló esportiu va sol·licitar suspendre-les. Es preveu que 
la represa de les obres s’iniciï a principis de l’estiu vinent. 
 
El pressupost d’execució de l’obra, que inclou la redacció de la modificació del projecte 
d'execució de les d’obres ordinàries relatives a la construcció d’un pavelló esportiu 
municipal, la reforma del pavelló actual i l'execució de l'obra de construcció que es detalli 
en la modificació del projecte esmentada és d’1.371.135 euros, IVA inclòs, i s’ha adjudicat 
a l’única empresa que s’hi ha presentat, Voracys, SL. 
 
En marxa la urbanització del darrer tram del Torrent Vallmora i la construcció de la 
zona d’esbarjo infantil i juvenil del Parc 
L'inici de l'any ha coincidit amb el començament de les obres corresponents a la segona 
fase del Parc Vallmora. Aquesta nova intervenció suposarà una ampliació de la zona 
urbanitzada de més de 5.500 metres quadrats, on es crearà un gran parc d'esbarjo infantil 
i juvenil, amb jocs per a totes les franges d'edat, com grans tobogans, tirolina, entre 
d'altres. També s'ampliarà l'enjardinament amb arbustos als talussos i es plantaran arbres 
a totes les plataformes, en consonància amb la part executada en la fase anterior. 
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Oberts els nous parcs canins i reformats els existents 
Els gossos del Masnou ja disposen d’espais tancats nous i ampliats on poden córrer i 
jugar sense necessitat d’anar lligats. Aquesta actuació era prevista al Pla d’actuació 
municipal d’aquest mandat. 
 
MANTENIMENT, SERVEIS MUNICIPALS I PAISATGE 
 
Millores a l’enllumenat públic del Camí Ral 
Han finalitzat els treballs de renovació de l’enllumenat públic del tram comprès entre el 
passatge de Marià Rossell i el carrer de Josep Llimona del Camí Ral. 

 
Canvi dels contenidors soterrats de la plaça Ramón y Cajal 
L’empresa contractada per fer la neteja de carrer i la recollida de residus al Masnou, 
corporació CLD, està substituint els contenidors de la plaça de Ramón y Cajal, una 
actuació inclosa com a millora en el contracte que l’Ajuntament té amb aquesta empresa. 
 
3. Donar compte dels decrets d'Alcaldia 
 
El secretari general dona compte de la relació de decrets, tramitats electrònicament, que 
van del número 2.338, de data 13 de desembre de 2017, al número 2.470, de data 29 de 
desembre de 2017. I del número 1, de data 2 de gener de 2018, al número 30, de data 17 
de gener de 2018. 
 
Resultat: El Ple en resta assabentat. 
 
4. Donar compte de la nova composició del Grup Municipal Demòcrata (PDeCAT-
UNIÓ) 
 
“Vist l’acord del Ple extraordinari del 9 de juliol de 2015 pel qual es va donar compte dels 
grups municipals de la corporació del mandat 2015-2019 i del nomenament dels 
portaveus.  
 
Vist l’acord del Ple ordinari de data 20 de juliol de 2017 pel qual es va donar compte del 
canvi de denominació del Grup Municipal de Convergència i Unió (CiU) que passà a 
denominar-se Grup Municipal Demòcrata (PDeCAT-UNIÓ). 
 
Vist l’acord del Ple ordinari del 20 de desembre de 2017 pel qual es va efectuar la presa 
de raó de la renúncia voluntària al càrrec de regidora del Grup Municipal Demòcrata 
(PDeCAT-UNIÓ), formulada per la senyora Noemí Condeminas Riembau.  
 
Vist l’acord del Ple extraordinari i urgent del 8 de gener 2018 pel qual es va efectuar la 
presa de possessió del càrrec de regidora del Grup Municipal Demòcrata (PDeCAT-
UNIÓ) la senyora Mercè Aznar Oliva.  
 
Vista la comunicació formulada pel portaveu del Grup Municipal Demòcrata (PDeCAT-
UNIÓ). 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels 
acords següents:  
 
Primer. Donar compte de la nova composició del Grup Municipal Demòcrata (PDeCAT-
UNIÓ). 
 
Grup Municipal Demòcrata (PDeCAT-UNIÓ)  
 
Portaveu: Sr. Eduard Garcia Gebani  
Suplent: Sr. Romà López Bolart 
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Integrants  
Sr. Eduard Garcia Gebani 
Sr. Jordi Matas Claramunt 
Sra. Meritxell Blanch Daura 
Sr. Romà López Bolart 
Sra. Mercè Aznar Oliva 
 
Segon. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província i a l’e-Tauler als efectes 
del seu general coneixement.” 
 
Resultat: En resten assabentats.  
 
5. Donar compte de la xifra oficial de població resultant de la revisió del padró 
municipal referida a 1 de gener de 2017 
 
“Únic. Donar compte de la xifra oficial de població resultant de la revisió del Padró 
municipal referida a 1 de gener de 2017, amb efectes des del 31 de desembre de 2017, 
que ha estat comunicada per la Delegació Provincial del Instituto Nacional de Estadística 
(INE) a Barcelona en data d’entrada a l’Ajuntament 4 de desembre de 2017. 
 
La xifra oficial de població al Masnou a 1 de gener de 2017 és 23.288 habitants. 
 
Aquesta xifra ha estat elevada al Govern d’Espanya per l’INE i publicada, dins del resum 
provincial i per comunitats autònomes, en el BOE número 316 de data 29 de desembre 
de 2017 mitjançant el Reial Decret 1039/2017, de 15 de desembre, pel qual es declaren 
oficials les xifres de població resultants de la revisió del Padró municipal referides a 1 de 
gener de 2017.” 
 
Resultat: En resten assabentats. 
 
6. Modificar el nomenament de representant municipal al Consell Escolar 
Municipal, al Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació i al Consell Municipal de 
Benestar Social 
 
“Vista l’acord de Ple extraordinari del dia 9 de juliol de 2015 pel qual es van nomenar els 
representants municipals per a diferents organismes. 
 
En la sessió ordinària del Ple del dia 20 de desembre de 2017 es va efectuar la presa de 
raó de la renúncia voluntària al càrrec de regidora d'aquest Ajuntament, formulada per la 
senyora Noemí Condeminas Riembau. I en la sessió extraordinària i urgent del Ple del dia 
8 de gener de 2018 va prendre possessió la regidora Sra. Mercè Aznar i Oliva, del Grup 
Municipal del PDeCAT-UNIÓ. 
 
Vista la comunicació formulada pel portaveu del Grup Municipal del PDeCAT-UNIÓ.  
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels 
acords següents: 
 
Primer. Modificar el nomenament de representant municipal del Grup Municipal del 
PDeCAT-UNIÓ als diferents consells que s’esmenten a continuació: 
 
Consell Escolar Municipal 
Sra. Meritxell Blanch i Daura (PDeCAT-UNIÓ) 
  
Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació 
Sra. Mercè Aznar i Oliva (PDeCAT-UNIÓ) 
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Consell Municipal de Benestar Social  
Sra. Mercè Aznar i Oliva (PDeCAT-UNIÓ) 
 
Segon. Publicar-ho al Taulell d’anuncis, e-Tauler i al Butlletí d’informació municipal, i 
donar-ne difusió al portal de transparència de la web municipal, tot als efectes del seu 
general coneixement.” 
 
Resultat: Aprovat per 21 vots a favor.  
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (5 regidors), C’s (3 
regidors), CUP-PA (2 regidors), ICV-EUiA-E (2 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 
regidor) hi voten a favor. 
 
7. Nomenament jutge/essa de pau titular 
 
“Vista la defunció el passat 19 de novembre de 2017 del Jutge de Pau titular del Masnou, 
procedeix l'elecció i nomenament de Jutge/ssa de Pau titular. 
 
Vist el que disposa la Llei orgànica del poder judicial, de data 1 de juliol de 1985, en els 
articles 99 al 103, i el Reglament 3/1995, de 7 de juny de 1995 de Jutges de Pau. 
 
Vist l’anunci publicat en el BOPB amb data 4 de desembre de 2017 pel que s’informa de 
l’inici dels tràmits per al nomenament de Jutge/ssa de Pau titular, condicions i termini de 
presentació de sol·licituds per part dels interessats. 
 
Vist el certificat de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà d’entrada de documents d’aquest 
Ajuntament, manifestant que s’han presentat els següents interessats: 
 

- Sr. Francesc Xavier Serra i Vigil 
- Sra. Victòria Torrelles Llorens 

 
Estudiades les sol·licituds presentades i ponderant les diferents circumstàncies personals 
dels sol·licitants i la seva idoneïtat per a exercir el càrrecs de Jutge/ssa de Pau titular, i 
considerant que reuneix els requisits legals. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels 
acords següents: 
 
Primer. Fer proposta de nomenament pel càrrec de Jutge de Pau titular, pel termini de 
quatre anys, a la persona següent: 
 

- Jutge de Pau titular, al senyor Francesc Xavier Serra i Vigil. 
 
Segon. Trametre el present acord al Jutge Degà de Primera Instància i Instrucció de 
Mataró, qui ho elevarà a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya.  
 
Tercer. Notificar el present acord a les persones interessades.” 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Respecte a aquest punt hi ha alguna intervenció? Doncs si els sembla passem a la 
votació. 
 
Resultat: Aprovat per 17 vots a favor i 4 vots d’abstenció.  
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Votació 
 
Els grups municipals d'ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (5 regidors), C's (2 
regidors), CUP-PA (2 regidors) i PSC-CP (2 regidors) hi voten a favor. 
 
Els grups municipals d'ICV-EUiA-E (2 regidors) i PP (1 regidor) i el Sr. Francisco Avilés 
(C’s) s'abstenen. 
 
8. Resolució de les al·legacions i aprovació definitiva de la modificació de 
l'ordenança municipal reguladora de les condicions d’exercici de l’activitat de clubs 
socials i associacions de fumadors de cànnabis i/o d’altres substàncies anàlogues 
 
El Sr. Ricard Plana 
 
Gràcies, senyor alcalde. Vull recordar que aquesta modificació de l’ordenança va ser 
inicialment aprovada pel Ple municipal del 19 d’octubre del 2017 i ha estat exposada al 
públic durant el termini de 30 dies hàbils. Atès que durant aquest període d’informació 
pública únicament ha tingut entrada l’escrit d’al·legacions presentat per l’advocada del 
despatx Omar Nieto Boutique Legal, SLP. Vist l’informe emès en data 10 de gener de 
2018 per la tècnica de gestió de l’Àrea de Territori, en el qual analitza, argumenta i 
desestima les al·legacions presentades. Atès que s’ha seguit el procediment previst en 
relació amb l’aprovació de les ordenances municipals també aplicable a la seves 
modificacions, es proposa a la corporació municipal l’adopció dels següents acords.  
 
La proposta literalment diu el següent: 
 
“Vist l’expedient de tramitació de la modificació de l’Ordenança municipal reguladora de 
les condicions d’exercici de l’activitat de clubs socials i associacions de fumadors de 
cànnabis i/o d’altres substàncies anàlogues la qual va ser aprovada inicialment per acord 
del Ple municipal de data 19 d’octubre de 2017 i exposada al públic pel termini de trenta 
dies hàbils.  
 
Atès que durant el període d’informació pública únicament ha tingut entrada en el 
Registre general de l’Ajuntament l’escrit d’al·legacions presentat per la senyora (.../...), 
advocada del despatx Omar Nieto, Boutique Legal, SLP.  
 
Vist l’informe emès en data 10 de gener de 2018 per la tècnica de gestió de l’Àrea de 
Territori, en el que manifesta textualment el següent:  
 
“Per acord del Ple de l’Ajuntament de data 19 d’octubre de 2017 es va aprovar inicialment 
la modificació de l’Ordenança municipal reguladora de les condicions d’exercici de 
l’activitat de clubs socials i associacions de fumadors de cànnabis i/o d’altres substàncies 
anàlogues i es va sotmetre a informació pública durant el termini de 30 dies hàbils.  
 
Durant el període d’informació pública ha tingut entrada en el Registre general de 
l’Ajuntament l’escrit d’al·legacions presentat per la senyora (.../...), advocada del despatx 
Omar Nieto, Boutique Legal, SLP, en el qual es manifesta, en síntesi el següent:  
 

- Denuncia una manca de motivació del Text refós aprovat inicialment. 

- Considera que es produeix una arbitrarietat, en mancar justificació material en la 

limitació del dret fonamental a l’associació.  

- Segons el seu parer, l’Ajuntament no té competència per establir ex novo normes 

de protecció del medi ambient.  

- Impugna, en concret, alguns dels punts del Text refós:  
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o Article 1: Es produeix una excessiva restricció per a l’emplaçament de les 

associacions, limitant considerablement la implantació de nous clubs. No 

es justifica perquè es qualifiquen zones d’especial protecció els 

equipaments sòcio-culturals (5d), esportius (5e), polivalents (5h) i sense ús 

definit (5a) . 

o Article 5:  

 Només caldria estar inscrit en un registre.  

 Els requisits d’informació i formació han de ser suprimits, perquè la 

Resolució SLT/32/2015 va ser declarada nul·la pel TSJC.  

o Article 6: No pot quedar a criteri de l’Ajuntament les mesures a prendre per 

evitar la contaminació acústica.  

o Article 7: Criteris d’emplaçament massa restrictius.  

o Article 8: S’inclou un doble sistema per a computar i mesurar la distància 

de 100 metres, depenent si la distància es refereix a un emplaçament 

protegit a un altre club o associació de cànnabis.  

o Article 9: Desproporcionada la limitació dels locals destinats a clubs de 

fumadors de cànnabis a la superfície de 100m². 

o Article 10: Critica la limitació de l’accés i permanència en el local. 

o Article 11: No resulten aplicables els requeriments previstos en l’apartat 3 

(no és un local de pública concurrència), apartats 4 a 6 (condicions 

establertes a la Resolució SLT/32/2015, segons manifesta, declarada 

nul·la) i apartat 7 (és suficient amb la inscripció en un registre) del referit 

article.  

o Article 12: Considera fora de la legalitat imposar una hora límit d’accés al 

local, donat que no és un local de pública concurrència.  

o Article 13: 

 Apartat 4: considera que no cal informar als usuaris mitjançant 

rètols sobre els perjudicis del cànnabis, perquè són majors d’edat i 

existeixen socis terapèutics.  

 Apartat 5: Entén que no s’ha de limitar la possibilitat de realitzar 

altres tipus d’activitats socials i culturals paral·leles a les pròpies de 

les associacions cannàbiques.  

 Apartat 8: Proposa que es substitueixi la prohibició de 

comercialització de begudes o d’aliments per la possibilitat 

d’instal·lar màquines expenedores de menjar i begudes.  

o Article 14: Es considera que l’obligació de 

complir el Manual o Codi de bones pràctiques per les Associacions 

Cannàbiques infringeix els articles 9.3 i 22 de la Constitució espanyola i 

l’article 3 f) de la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret 

d’Associació.  

o Article 15: Considera excessiva l’extensió dels efectes de l’Ordenança a 

altres activitats i no està justificada l’excepció del segon paràgraf. 

o Article 18: S’hauria de concretar que concorrerà infracció molt greu enlloc 

de diverses infraccions greus.  

o Article 19: Considera que s’han d’eliminar les infraccions previstes en els 

números 1, 3 i 5 i modificar els punts 11, 12 i 13 que penalitzen la 

reincidència.  

o Article 20: L’apartat 5 infringeix el principi de tipicitat.  
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- En relació als clubs de fumadors de cànnabis preexistents, tenen un dret adquirit, i 

consideren que ha d’existir en l’Ordenança una Disposició Transitòria clara que 

així ho reconegui.  

 
A la vista de les anteriors al·legacions, INFORMO el següent:  
 
- Pel que fa a les al·legacions en les que es denuncia la manca de motivació de la 
modificació de l’Ordenança, en general, i, en concret, pel que fa a les limitacions al dret 
d’associació contingudes en la referida Ordenança s’ha de desestimar l’al·legació pel 
motiu següent:  
 
En l’exposició de motius de l’Ordenança aprovada a l’any 2016 ja es feia referència a la 
necessitat de regular l’emplaçament de les associacions de consumidors de cànnabis i de 
les condicions del desenvolupament d’aquesta activitat per tal de fer front als riscos i 
danys que pot tenir el consum de cànnabis entre els membres del club i el seu entorn, 
establint criteris per al seu correcte funcionament.  
 
Aquesta regulació es va fer seguint els criteris en matèria de salut pública continguts en la 
RESOLUCIÓ SLT/32/2015, de 15 de gener, aprovada per la Generalitat de Catalunya i 
tenint en compte la jurisprudència existent sobre la matèria.  
 
Tal i com s’exposa en l’exposició de motius del Text refós aprovat inicialment, 
transcorregut un any des de l’entrada en vigor del text aprovat a l’any 2016, des de 
diferents regidories de l’Ajuntament s’han suggerit modificacions i correccions, per tal de 
millorar l’assoliment de les finalitats que van justificar la seva aprovació. 
 
- Pel que fa a la denúncia de manca de competència de l’Ajuntament del Masnou 
per establir ex novo normes de protecció del medi ambient, s’ha de manifestar que es 
proposa desestimar aquesta al·legació pels següents motius: 
 
Tal i com es va manifestar en l’informe jurídic emès per resoldre les al·legacions 
presentades per la mateixa interessada en el període d’informació pública del text de 
l’Ordenança aprovat a l’any 2016, existeix una base legal per a regular les activitats en 
les ordenances municipals:  
 
S’ha de partir de la base que l’article 4.1 a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim local, reconeix als municipis la potestat reglamentària i 
d’autoorganització. 
 
Pel que fa, en concret, a les competències en matèria de protecció del medi ambient, 
l’article 25.2b) de la referida Llei 7/1985, atribueix competències als Ajuntaments sobre el 
medi ambient.  
 
Així mateix l‘article 41 de la Llei 2/2011, de 4 de març, d‘economia sostenible va modificar 
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, que en el seu article 
84 estableix que les entitats locals poden intervenir en les activitats mitjançant l‘elaboració 
d‘Ordenances i establint l‘obligatorietat d‘una llicència prèvia de les activitats o als règims 
de comunicació prèvia o declaració responsable, però ara, en el seu article 84 bis, 
estableix que amb caràcter general, l'exercici d'activitats no se sotmetrà a l'obtenció de 
llicència o un altre mitjà de control preventiu si bé si que es pot exigir llicència, quan 
estigui justificat per raons d'ordre públic, seguretat pública, salut pública o protecció del 
medi ambient en el lloc concret on es realitza l'activitat, i aquestes raons no es puguin 
garantir mitjançant la presentació d'una declaració responsable o d'una comunicació. 
 
- També es desestima l’al·legació corresponent a la definició dels emplaçaments 
protegits existent en l’article 1 b) del Text refós, donat que els emplaçaments protegits 
són els mateixos que els qualificats com a tal en l’Ordenança aprovada a l’any 2016 i atès 
que en l’informe emès per l’arquitecte municipal, amb data 27 de maig de 2016, en 
resposta a les al·legacions presentades en el període d’informació pública ja es va 
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resoldre aquesta qüestió, em remeto a aquest informe tècnic en el qual es manifestava el 
següent:  
 
“D'acord amb el que preveu la RESOLUCIÓ SLT/32/2015, de 15 de gener, per la qual 
s'aproven criteris en matèria de salut pública per orientar les associacions de cànnabis i 
els seus clubs socials i les condicions de l'exercici de la seva activitat per als ajuntaments 
de Catalunya, l'Ordenança estableix una distància mínima entre les associacions de 
fumadors de cànnabis i els centres educatiu i sanitaris, així com aquells que formen part 
del sistema d'equipaments públics dirigits a població especialment sensible, per raó 
d'edat o de salut. Per aquest motiu, s'inclouen aquelles qualificacions de sistema 
d'equipament educatiu i sanitari, i aquelles en que aquests usos són compatibles i estan o 
poden estar dirigits a població infantil o amb problemes de salut.” 
 
- En quant a la inscripció en un registre d’associacions, s’ha de manifestar que es 
preveu la inscripció alternativa en el Registre d’Associacions de la Generalitat o en el 
Registre Nacional d’Associacions del Ministeri de l’Interior. I essent entitats amb seu al 
Masnou, hauran d’estat inscrites en el Registre d’Entitats municipals de l’Ajuntament. Per 
tant, es desestima l’al·legació. 
 
- Pel que fa a la possibilitat de que l’Ajuntament obligui a l’associació a instal·lar un 
limitador-enregistrador, s’ha de dir que tal i com va manifestar l’enginyera municipal en 
l’informe emès amb data 25 de maig de 2016, en resposta a les al·legacions presentades 
per la mateixa interessada en el tràmit d’informació pública del text de l’Ordenança 
aprovat a l’any 2016, aquesta decisió no és discrecional per part de l’Ajuntament, sinó 
que està supeditada a la infracció reiterada del Reglament de protecció contra la 
contaminació acústica. En aquest Reglament i a la Llei de protecció contra la 
contaminació acústica es determinen els límits acústics, les infraccions i la reincidència, 
amb la qual cosa es considera que està perfectament definit. 
 
- En relació als criteris d’emplaçament previstos en l’article 7 del Text refós de 
l’Ordenança, s’ha de manifestar que tal i com es va fer quan es va aprovar el text de 
2016, s’han seguit els criteris en matèria de salut pública continguts en la RESOLUCIÓ 
SLT/32/2015, de 15 de gener, aprovada per la Generalitat de Catalunya, segons la qual, 
és necessari regular aquesta activitat per tal de fer front als riscos i danys que pot tenir el 
consum de cànnabis entre els membres del club i el seu entorn, establint criteris per al 
seu correcte funcionament.  
 
En fer balanç de l’aplicació de l’Ordenança, s’ha constatat que calia introduir certes 
modificacions per un millor assoliment d’aquestes finalitats, entre ells, els criteris 
d’emplaçament.  
 
Estant plenament justificats aquests canvis, es considera que s’ha desestimar aquesta 
al·legació.  
 
- Pel que fa al doble sistema per computar i mesurar la distància de 100 metres, 
ambdues distàncies responen a motivacions diferents i, per aquest motiu, es regulen amb 
sistemes de mesuraments diferents. 
 
Per tant, es proposa desestimar aquesta al·legació. 
 

- L’al·legant considera desproporcionada la limitació dels locals destinats a clubs de 

fumadors de cànnabis a la superfície de 100m² existent en l’article 9 del text refós de 

l’Ordenança. Aquesta limitació te com a objectiu garantir que el consum d'aquestes 

substàncies es produeix d'acord amb les condicions que la jurisprudència ha establert 

com doctrina d’autoconsum compartit (STS 1472/2002, STS 88/2012, STS 1014/2013) 

mitjançant la qual es despenalitzaria l’adquisició i posterior transmissió de substàncies 

estupefaents només si es garanteix que la comunitat que participi en aquest consum 

estigui integrada per un nombre reduït de persones, de manera que es pugui considerar 
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el consum com un acte íntim, sense transcendència pública. La limitació de superfície 

suposa una limitació de l'aforament i garanteix el caràcter íntim de l'activitat i que aquesta 

sigui desenvolupada per un nombre reduït de persones. 

Per tant, es proposa desestimar totalment l’al·legació. 
 
- En quant a al·legació relativa a l’article 10 del Text refós que regula les condicions 
per a l’accés al local, s’ha de dir que la seva finalitat és també la de garantir el 
compliment dels requisits establerts per la jurisprudència perquè es produeixi 
l’autoconsum compartit.  
 
Per tant, es proposa desestimar aquesta al·legació.  
 
- També es proposa desestimar l’al·legació referida a l’article 11 en el qual es 
regulen altres condicions que han de complir els locals, ja que tots aquests requeriments 
tenen la finalitat d’assegurar el coneixement per part dels associats dels aspectes del bon 
funcionament del club o associació i per a la convivència veïnal, així com advertir als 
socis dels riscos i danys que pot tenir el consum de cànnabis entre els membres del club i 
el seu entorn.  
En quant al tema de la inscripció en el Registre d’Associacions de la Generalitat o en el 
Registre Nacional d’Associacions del Ministeri de l’Interior, ens remetem al que s’ha 
informat anteriorment.  
 
- Pel que fa a l’al·legació relativa a l’article 12 en la que es manifesta que es troba 
fora de tota legalitat la imposició d’un horari d’accés al local, es proposa desestimar 
l’al·legació ja que l’al·legant no especifica quina normativa s’incompleix amb l’establiment 
d’un horari. D’altra banda, amb l’establiment de limitacions horàries es garanteix la 
compatibilitat de l’exercici de l’activitat amb el dret dels veïns al descans i la pacífica 
convivència.  
 
- Segons l’al·legant, es considera que s’han d’eliminar els punts 4, 5 i 8 de l’article 
13 que prohibeix la publicitat, la realització de qualsevol altra activitat impròpia, i la venda 
o comercialització de begudes o d’al·liments. 
 
Es proposa la desestimació de la petició d’eliminar el punt 4 perquè entraria dins de les 
funcions d’informació sobre efectes del cànnabis que, segons els seus estatuts, tenen 
aquestes associacions.  
 
En quant a les sol·licituds d’eliminació del punt 5 i de nova redacció de l’article 13, també 
es proposa la seva desestimació ja que aquestes prohibicions garanteixen la pacífica 
convivència de l’activitat amb els veïns.  
 
- En quant a la petició que se suprimeixi la referència al Manual o Codi de bones 
pràctiques per les Associacions Cannàbiques elaborat per la Federació d’Associacions 
Cannàbiques de Catalunya es proposa la desestimació de l’al·legació ja que un manual 
de bones pràctiques és simplement un conjunt de recomanacions. 
 
- Pel que fa a l’al·legació relativa a l’article 15, es proposa la seva desestimació ja 
que queda clar que es refereix a les drogues no institucionalitzades, i no es refereix ni al 
tabac, ni a l’alcohol ni als medicaments.  
 
També s’ha de desestimar l’al·legació referida en relació a la petició que es mantinguin 
les mateixes condicions d’exercici per als clubs de fumadors de tabac que pels clubs de 
fumadors de cànnabis, ja que el tabac no entra en la classificació de droga no 
institucionalitzada.  
 
- Pel que fa a la petició referida a l’article 18, apartats 3, 4 i 5, s’ha de desestimar 
l’al·legació ja que només es tracta de l’aplicació d’una agreujant en cas de reincidència. 
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Per tant, es proposa desestimar l’al·legació.  
 
- En quant a la proposta d’eliminar les infraccions previstes en els apartats 1, 3 i 5 
de l’article 19, es proposa desestimar aquesta al·legació ja que no es justifica aquesta 
petició i es considera necessària la tipificació d’aquestes infraccions com a greus. 
 
- En relació als punts 11, 12 i 13 del mateix article, manifestar que igual que 
passava amb l’article 18 apartats 3, 4 i 5 es tracta de l’aplicació d’una agreujant en cas de 
reincidència.  
 
Per tant, també es proposa desestimar l’al·legació en aquest punt.  
 
- L’al·legant proposa eliminar l’apartat 5 de l’article 20 del text refós de l’Ordenança, 
ja que considera que infringeix el principi de tipicitat.  
 
Es considera que no existeix cap inconcreció, ja que, en contra del que es manifesta en 
l’escrit d’al·legacions, en el referit precepte sí que es tipifica la infracció, per tant, s’ha de 
desestimar l’al·legació  
 
- Finalment pel que fa a la darrera al·legació referida al règim transitori aplicable als 
clubs de fumadors de cànnabis legalment implantats abans de l’entrada en vigor d’aquest 
text refós, s’ha de manifestar que el règim d’aquestes activitats, serà el mateix que el de 
qualsevol altra activitat en les mateixes circumstàncies.  
 
Per tant, es proposa també desestimar aquesta al·legació.” 
 
Atès que s’ha seguit el procediment previst en l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases de Règim Local, en l’article 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, i en els articles 60 a 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova 
el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, en relació amb l’aprovació de les 
ordenances municipals, també aplicable a les seves modificacions. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa. 
 
Per tot l’exposat, i en virtut de les competències conferides a l’article 22.2.d) de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, es proposa a la Corporació 
municipal l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Desestimar la totalitat de les al·legacions contingudes en l’escrit presentat per 
la senyora (.../...), advocada del despatx Omar Nieto, Boutique Legal, SLP en base a 
l’informe jurídic emès per la tècnica de gestió de l’Àrea de Territori, el qual consta 
reproduït textualment en la part expositiva del present acord.  
 
SEGON.- Aprovar definitivament la modificació de l’Ordenança municipal reguladora de 
les condicions d’exercici de l’activitat de clubs socials i associacions de fumadors de 
cànnabis i/o d’altres substàncies anàlogues. 
 
TERCER.- Publicar íntegrament el text refós de l’Ordenança modificada i definitivament 
aprovada en el Butlletí Oficial de la Província, en el portal de transparència de la web 
municipal i en l’e-tauler i anunciar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la 
referència del Butlletí Oficial de la Província en què s’hagi publicat el text íntegre de 
l’ordenança.  
 
QUART.- Notificar el present acord als interessats” 
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El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Hi ha alguna intervenció al respecte? Sí, senyor De las Heras té la 
paraula.  
 
El Sr. Federico de las Heras 
 
Sí, bona nit, gràcies senyor alcalde. Bé, volia comentar que el nostre vot serà una 
abstenció i la vull motivar per les següents raons. Aquest partit ha estat l’únic que va votar 
en contra sobre l’autorització de clubs cànnabis al Masnou. Per la qual cosa, les 
al·legacions a l’aprovació definitiva de les posteriors modificacions ens abstindrem. 
Senyalem que hi ha alguns, als quals els pareixen poques les excessives facilitats 
donades per quasi la majoria de membres d’aquest consistori a l’ordenança de cànnabis, 
ordenança que va haver d’estar corregida en una sèrie d’aspectes. Aspectes que es van 
suggerir des de la Regidoria d’Ensenyament, com bé diu la modificació conforme per 
augmentar la distància mínima necessària entre aquesta activitat i els equipaments 
docents. Des de Seguretat Ciutadana es va també aconsellar la distància mínima entre 
locals en els quals es desenvolupi l’activitat, club i associacions de fumadors de cànnabis 
per tal d’evitar una concentració excessiva. I també des de Territori es va recomanar no 
incloure dins de l’ordenança el plànol de situació dels clubs existents. Aquestes 
correccions són davant l’error d’una aprovació de l’ordenança inicial, errors que durant el 
període de vigència de la seva aprovació fins la seva modificació han pogut tenir 
conseqüències entre les persones més vulnerables del Masnou, els nens i els menors, 
per la seva visibilitat i proximitat donades als clubs cànnabis. Quan aquest Ajuntament 
amb tota la naturalitat promociona i col·labora amb els col·legis el Pla de 
drogodependències. És una gran contradicció. Per això, el nostre vot és la no aprovació, 
seria la no aprovació definitiva a la nova ordenança. És la nostra manera de manifestar el 
nostre total rebuig al procés de cannabització que tots els grups municipals d’aquest 
municipi, a excepció del PP, han dut a terme. Gràcies.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Alguna intervenció més al respecte? Doncs passaríem a la seva votació.  
 
Resultat: Aprovat per 15 vots a favor i 6 abstencions.  
 
Votació 
Els grups municipals d'ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (5 regidors), ICV-EUiA-
E (2 regidors) i PSC-CP (2 regidors) hi voten a favor. 
Els grups municipals de C's (3 regidors), CUP-PA (2 regidors) i PP (1 regidor) s’abstenen. 
 
9. Revisió tarifes aigua 2018 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Quedaria posposat i passaríem, per tant, si els sembla al punt número 10. Sí, senyor 
López, endavant.  
 
El Sr. Romà López 
 
Hola, bona nit. Gràcies. Des del Grup municipal celebrem aquesta decisió i esperem que 
obeeixi, que es prepari una nova proposta consensuada amb l’oposició i sigui portada a 
plenari, encara que sigui en un Ple extraordinari, si s’escau pel termini. I no obeeixi a una 
estratègia de deixar passar els dies i que l’empresa concessionària, per silenci 
administratiu, vagi a la comissió de preus i aprovi la pujada de la tarifa. Gràcies. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. 
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Resultat: Aquest punt queda sobre la taula. 
 
10. Ratificació del Decret d’Alcaldia 2017LLDA002465 d’aprovació de les tarifes de 
transport urbà de viatgers per a l’any 2018 
 
El Sr. Joaquim Fàbregas 
 
Gràcies, senyor alcalde. Al maig del 2007 es va signar el primer conveni de dotació del 
servei, bé, del servei municipal de transport urbà al sistema tarifari integrat de l’ATM. 
Aquest conveni fixava que a partir de l’any 2010 el bitllet senzill seria el 100 % del preu 
que establís l’ATM i el bitllet reduït seria el 10 % del valor que establís l’ATM per a la T10. 
El maig de 2011, es va signar un nou conveni que no canviava les condicions que he 
anomenat anteriorment. El dia 28 de desembre de 2017, el Consell d’Administració de 
l’ATM va aprovar les tarifes de transport públic que regiran el sistema tarifari integrat a 
partir de l’1 de gener del 2018. Aquestes tarifes van ser aprovades per decret d’Alcaldia el 
dia 29 de desembre, ja que havien de ser aprovades abans de finalitzar l’any. Hi ha un 
informe favorable del tècnic municipal i vist els antecedents proposo l’adopció al Ple dels 
acords següents: 
 
La proposta literalment diu el següent: 
 
“Vist el que disposa el Decret 339/2001, de 18 de desembre, pel qual s’estableix un 
sistema simplificat per a l’actualització dels preus i de les tarifes regulats al Decret 
149/1988, de 28 d’abril, sobre el règim procedimental dels preus autoritzats i 
comunicats. 
 
Vist que el 15 de maig de 2007 es va signar el conveni d’adhesió dels serveis urbans del 
municipi del Masnou al sistema tarifari integrat de l’Autoritat del Transport Metropolità, 
ATM. 
 
Atès que l’annex 7 d’aquest conveni establia l’adequació de preus dels títols propis al 
nivell de preus del sistema tarifari integrat, en què es fixava que a partir de l’any 2010 el 
bitllet senzill seria el 100% del preu que establís l’ATM i el bitllet reduït seria el 10% del 
valor que establís per a la T-10.  
 
Vist que l’11 de maig de 2011, d’acord amb el que establia la clàusula 10 del conveni, 
aquest va ser denunciat per l’Operador Transport Urbans del Masnou, SL, de manera 
que va ser necessària la subscripció d’un nou conveni. Que aquest nou conveni, signat 
en data 23 de desembre de 2011, no va modificar allò establert a l’Annex 7 del conveni 
anterior en relació a les tarifes dels títols propis. 
 
Atès que el Consell d’Administració de l’ATM celebrat el dia 28 de desembre de 2017 ha 
aprovat les tarifes del transport públic que regiran en el Sistema Tarifari Integrat a partir 
de l’1 de gener de 2018, acord que ha estat publicat al DOGC en data 29 de desembre de 
2017. 
 
Vist el Decret d’Alcaldia 2017LLDA002465, de 29 de desembre de 2017, d’aprovació de 
les tarifes de transport urbà de viatgers per a l’any 2018, a partir del que estableix l’Annex 
7 del conveni d’adhesió al Sistema Tarifari Integrat signat en 2007. 
 
Atès que el punt quart del citat Decret estableix que caldrà sotmetre’l a ratificació del Ple 
en la primera sessió que aquest convoqui, en virtut del que disposen l’article 53.1 k) del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i l’article 21.1 k) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, els 
quals determinen que l’Alcalde podrà exercir les accions administratives necessàries amb 
caràcter d’urgència que siguin competència del Ple, havent de donar compte al mateix a 
la primera sessió que es convoqui. 
 
Vist l’informe favorable emès en data 8 de gener de 2018 pel tècnic de Mobilitat i Via 
Pública. 
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Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels 
acords següents: 
 
Primer. Ratificar el Decret d’Alcaldia 2017LLDA002465, d’aprovació de les tarifes de 
transport urbà de viatgers per a l’any 2018, el qual estableix les següents tarifes per als 
títols propis: 
 

a) Bitllet senzill: 2,20 euros. 
b) Bitllet reduït: 1,00 euros.  

 
Segon. Notificar aquest acord a la Comissió de Preus de Catalunya, a l’empresa Casas, 
SL, i a l’Autoritat del Transport Metropolità. 
 
Tercer.- Publicar el present acord mitjançant un edicte al BOPB i a l’e-tauler de la 
Corporació.” 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Hi ha alguna intervenció al respecte? Senyor Màxim Fàbregas. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Gràcies, senyor alcalde. Bona tarda. Nosaltres ens havíem plantejat presentar esmenes 
per tal de proposar unes bonificacions o bé unes tarifes especials per al transport urbà 
adreçades a uns col·lectius específics, però, en una setmana, no vàrem tenir temps de 
preparar-les, ja que hem hagut d’estudiar què fan altres municipis de Catalunya amb 
aquest mateix objectiu. 
 
Per això, i perquè la nostra opció és la municipalització del servei de transport urbà, com 
ja hem demostrat presentant una moció en aquest mateix plenari, a la Comissió 
Informativa vàrem votar en contra. 
 
No obstant, i donat que el nostre objectiu és aconseguir abaratir el cost del servei per a 
unes persones determinades, creiem que no podem renunciar a aquest objectiu pel fet 
que el transport urbà encara no s’hagi municipalitzat  
 
Per aquesta raó, hem parlat amb el Govern de la possibilitat de treballar conjuntament per 
elaborar una proposta en aquest sentit i l’hem trobat receptiu. 
 
Si el Govern adopta en aquest Ple el compromís de treballar conjuntament amb el nostre 
Grup per elaborar una proposta de bonificacions i/o tarifes específiques per a l'ús del 
transport urbà per a persones jubilades, aturats, famílies monoparentals i altres amb 
especials dificultats econòmiques i es compromet al fet que aquesta proposta es presenti 
a aprovació del Ple no més tard del mes de juny, el nostre Grup està disposat a canviar el 
vot que va emetre a la Comissió Informativa, que va ser negatiu. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Senyor Miró.  
 
El Sr. Dídac Miró 
 
Sí, molt breu. Per anunciar el vot en contra de la CUP en aquest punt, com ja havíem 
anunciat també a la Comissió Informativa, pel mateix motiu que els companys d’ICV, de 
fet. La CUP apostem per la municipalització del servei, de fet portem apostant per la 
municipalització del servei de bus des de fa bastants anys, hem sigut bastant insistents 
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en aquest tema i, per tant, i malgrat pugui sortir d’aquest Ple, pel que es veu ara, segons 
les paraules del company d’ICV, un compromís ferm del Govern en aquesta línia, com és 
un tema que ja hem demanat i ja hem reclamat durant dos anys, fins que no veiem 
efectivament moviments en aquest sentit, no donarem el vot de confiança. Per tant, 
votarem en contra, votarem en contra, recordem, d’una tarifa que sí que ve de l’ATM i sí 
que forma part del servei integrat que, efectivament, és necessari, però que és de 2,20 
per un viatge intern dins del poble. I que, malgrat tot, i malgrat seguim dins el servei 
integrat es pot gestionar i es poden fer diferents vies, diferents alternatives que fan ja 
molts pobles de Catalunya per tal d’abaratir el servei i, per tant, com no hem vist aquest 
compromís fins ara el vot de la CUP serà contrari. Gràcies. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Alguna altra intervenció al respecte?  
 
El Sr. Francisco Avilés 
 
Sí, gràcies, bona nit. Bé, per anunciar que el Grup de C’s s’abstindrà en aquesta 
proposta. De fet, fins i tot a través del partit se’ns havia passat una moció que havien de 
presentar tots els municipis per tal de rebutjar aquesta pujada del transport que s’havia 
anunciat fa poc i que, lògicament, té el seu reflex al Masnou. El problema nostre significa 
que al ser un municipi integrat en aquesta tarifa, tot i no ser-ne una part primordial, ens fa 
que ho aprovem o que l’Ajuntament aprovi aquesta nova tarifa o podem quedar fora del 
sistema tarifari integrat, fet que suposaria un greuge important per a molts dels usuaris 
masnovins que utilitzen aquest transport i ho combinen amb altres transports públics. Per 
tant, doncs, tot i no estar lògicament a favor en les línies generals de pujades en serveis 
públics entenem que en aquesta el Masnou té una situació delicada i, per tant, aquest 
sentit de responsabilitat que ens abstindrem. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Alguna intervenció més? Senyor Quim Fàbregas, té la paraula.  
 
El Sr. Joaquim Fàbregas 
 
Sí, gràcies. A veure, només com es pot deduir de l’informe del tècnic de Mobilitat, 
diguem-ne, gairebé tres de cada quatre usuaris del servei de transport urbà utilitza un títol 
integrat. Per tant, no aprovar avui les tarifes que va aprovar en el seu dia i que jo crec que 
ningú dels que estem aquí presents estem molt satisfets amb una pujada d’un servei 
públic que es considera, diguem-ne, prioritari, doncs, tot i així creiem que no aprovar 
aquestes tarifes seria un greuge que perjudicaria la majoria d’usuaris del servei de 
transport públic urbà del Masnou.  
 
Cert és que un bitllet senzill que val 2,20 per moure’t per Masnou és molt car, hi estem 
d’acord. Tothom, crec que ho pot subscriure i hi estaríem d’acord. Ara, qui compra aquest 
bitllet de 2,20, doncs de cada 100 usuaris del servei de transport urbà n’hi ha 6 que 
compren aquest títol. Per tant, són una autèntica minoria. El 20 % utilitza el servei reduït i, 
per tant, paga un euro. Amb aquest increment que ens proposem aprovar, diguem-ne, el 
que compra bitllet senzill se li congela perquè l’any 2007 pagava 1 € i ara pagarà també 1 
€. L’únic que pateix la pujada és el bitllet senzill. Diguem-ne que passa de 2,15 a 2,20. I 
també el que ve de bitllet integrat, però aquest el patirà pel fet d’estar integrat i perquè ho 
ha aprovat l’ATM.  
 
Dit això, comentar que, tal com hem comentat amb el company Màxim Fàbregas, el 
Govern està disposat a estudiar possibles vies de trobar títols de transport bonificats. 
Sabem que a l’ATM no li agrada. De fet, l’ATM el que voldria és exclusivament els seus 
preus en tots els municipis que estan integrats. Però també és cert que hi ha alguns 
municipis que tenen títols propis i que aquests, diguem-ne, en certa manera funcionen 
paral·lelament amb els títols que va aprovant l’ATM anualment. Estem disposats a 
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estudiar-ho, mirar exemples i en la mesura que sigui possible disposar d’un títol bonificat 
aquí al Masnou.  
 
El procediment per poder disposar d’aquest títol no és senzill, perquè hi ha d’haver un 
estudi econòmic. Actualment, tenim una partida al pressupost que preveu una despesa 
pel servei de transport urbà de 165.000 €, en el moment que implantem un títol bonificat, 
si l’usuari paga menys això vol dir que, probablement, bé segur, que rebrem menys 
ingressos de billetatge i, per tant, igual aquesta partida de 165.000 € no serà suficient. 
Per tant, un segon pas que haurem de fer és fer una modificació de crèdit per aportar 
crèdit en aquesta partida per poder assumir la diferència entre la gent que podria pagar el 
bitllet actual i el possible títol bonificat.  
 
Tot i així, qualsevol títol unificat requereix, prèviament a l’aprovació, el vistiplau o 
l’aprovació per part de l’ATM. Per tant, és un procés relativament llarg i després també cal 
definir aquest títol bonificat a quin usuari potencial va adreçat. Si va adreçat a les 
persones jubilades del Masnou, que actualment ja tenen un bitllet reduït i paguen 1 €, si 
va adreçat a les persones aturades, si va adreçat a les persones amb algun tipus de 
discapacitat, si és universal per a tothom, caldrà definir això i també establir quin sistema 
intern tindrem a l’Ajuntament per comercialitzar aquests títols.  
 
En definitiva, que és un procés que és una mica complex, però que hi ha voluntat per part 
del Govern. Jo prenc el compromís, en nom del Govern, que ha demanat el senyor 
Màxim Fàbregas, de treballar conjuntament amb ell; però també amb tots aquells 
representants d’altres grups municipals que hi vulguin col·laborar. Jo crec que quants 
més siguem millor serà la proposta i agafem el compromís d’això, d’estudiar la 
implantació d’un títol bonificat a definir per quin àmbit i quin preu, però bé això sortirà 
d’aquesta comissió de treball o d’aquest grup de treball per estudiar això.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Doncs si no hi ha cap intervenció més passaríem a la votació de la 
proposta. Senyor Màxim Fàbregas. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Gràcies, senyor alcalde. Tot això que ha explicat el regidor Joaquim Fàbregas són 
aspectes ja coneguts. Sabem que l’ATM ha de donar el seu vistiplau, sabem que s’ha de 
definir quins poden ser els possibles usuaris que es beneficiïn d’aquestes bonificacions o 
d’aquests títols. Sabem també que això significarà una minva dels ingressos previstos i 
que, possiblement, com a conseqüència s’haurà de procedir a una modificació del 
pressupost i sabem que el procés és un procés mínimament complex i que, per tant, no 
es pot fer d’un dia per un altre. Per això hem allargat el termini inicial que havíem 
plantejat, que deia que la nostra demanda proposava que la proposta al Ple es presentés 
al mes d’abril, i hem allargat la demanada fins al mes de juny. És qüestió de voluntat 
política. Si realment el Govern aposta, a diferència del que ha passat amb la tarifació 
social de la qual després parlarem, perquè això sigui una realitat al mes de juny, estem 
convençuts que es pot fer, perquè tenim exemples de molts municipis que ho tenen i es 
tracta de veure quins són els models que utilitzen i agafar el que més s’avingui a les 
nostres idees. Per tant, entomem el compromís del Govern, ens oferim a treballar 
conjuntament i ara definirem la nostra posició de vot. Gràcies  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Doncs si els sembla passem a la votació de la proposta.  
 
Resultat: Aprovat per 7 vots a favor, 4 vots en contra i 10 vots d’abstenció. 
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Votació 
Els grups municipals d'ERC-AM-MES (6 regidors) i PP (1 regidor) hi voten a favor. 
 
Els grups municipals CUP-PA (2 regidors) i PSC-CP (2 regidors) hi voten en contra. 
 
Els grups municipals PDeCAT-UNIÓ (5 regidors), C's (3 regidors) i ICV-EUiA-E (2 
regidors) s'abstenen. 
 
11. Modificació de l'article 5.C.1 de l'Ordenança fiscal reguladora de l'ocupació de 
terrenys d'ús públic, referent a les parades de venda en el mercat setmanal 
 
La Sra. Sílvia Folch 
 
Gràcies, senyor alcalde, bona nit a tothom. La proposta que avui portem a votació és per 
la revisió de la taxa que paguen els paradistes del mercat de venda no sedentària per 
l’ocupació de la via pública. Aquesta proposta neix a partir de la petició dels mateixos 
paradistes que sol·liciten una revisió de taxa que actualment estan abonant. S’han 
realitzat els estudis econòmics a l’Àrea de Gestió Econòmica de l’Ajuntament i es desprèn 
que les taxes que avui portem a votació són les correctes i, per tant, se sol·licita i es 
proposa la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’ocupació de terrenys d’ús 
públic. En virtut del que he exposat es proposa al Ple l’adopció dels següents acords.  
 
“El 10 de gener de 2018, el gerent ha emès un informe en el qual posa de manifest que 
en la reunió celebrada el dia 6 de juny de 2017 amb els paradistes del mercat de venda 
no sedentària es va plantejar a la regidoria de Promoció Econòmica de l’Ajuntament del 
Masnou que es realitzés una revisió de la taxa actual. 
 
El mes de juliol de 2017, la regidoria de Promoció Econòmica trasllada aquesta petició a 
la tècnica de Gestió Econòmica de l’Ajuntament a l’objecte de realitzar una revisió de la 
taxa.  
 
Vistos els estudis tècnics econòmics de la tècnica de Gestió Econòmica de data 9 
d’octubre de 2017 es desprèn que el cost mig metre lineal i dia de la utilitat privativa del 
mercat municipal és de 1,46 €. A més, pels casos de noves autoritzacions, autorització de 
les transmissió parades i modificacions de les autoritzacions (canvis d’ubicació, d’articles 
de venda i ampliacions/disminucions), es produeixen uns costos administratius de gestió 
addicionals i que segons anàlisi ha resultat ser de 92,69 €/tràmit. 

 
Finalment, proposa la modificació de l’article 5.C de l’Ordenança fiscal reguladora de 
l’ocupació de terrenys d’ús públic, referent a les parades de venda en el mercat setmanal, 
d’acord amb els informes emesos per la tècnica de Gestió Econòmica.  
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels 
acords següents: 
 
Primer- APROVAR provisionalment la modificació de l'article 5.C.1 de l'Ordenança fiscal 
reguladora de l'ocupació de terrenys d'ús públic, referent a les parades de venda en el 
mercat setmanal, que quedarà redactat de la manera següent: 
 
1. Parades de venda en el mercat setmanal, per metre lineal o fracció, al dia: 
 

 1.1 En les reserves de lloc (fix o no fix) ...........................................1,46 €/ml 
 1.2 Noves autoritzacions, autorització de les transmissió 

parades i modificacions de les autoritzacions ..........................60,00 €/tràmit  
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Segon.- EXPOSAR l’acord precedent al tauler d’anuncis de l’Ajuntament durant trenta 
dies hàbils, durant els quals les persones interessades podran examinar l’expedient i 
presentar-hi les reclamacions que creguin oportunes. 
 
Tercer.- PUBLICAR, l’anunci en el butlletí oficial de la província i també en un diari de 
gran difusió de la província. 
 
Quart.- Transcorregut el període d’exposició pública, sense que s’hagin presentat 
reclamacions, l’acord provisional s’entendrà definitivament aprovat, sense necessitat 
d’acord plenari. 
 
Si hi ha reclamacions, les haurà de resoldre el Ple de la corporació, en un ple 
extraordinari convocat el més aviat possible, abans d’aprovar definitivament la 
modificació a que fa referència l’acord provisional. 
 
Cinquè.- PUBLICAR, en el butlletí oficial de la província l’acord elevat a definitiu i el text 
íntegre de l’ordenança fiscal aprovada, la qual entrarà en vigor l’endemà de la publicació 
en l’esmentat BOPB i regirà mentre no s’acordi la modificació o derogació.” 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Hi ha una esmena presentada senyor Suñé, no? 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Gràcies, senyor alcalde. Efectivament, des del PSC estem d’acord amb la revisió 
acordada pel Govern amb els paradistes i els arguments, però no estàvem pas d’acord 
amb la proposta d’increment de més del 200 % del preu de les noves autoritzacions. I per 
això vam presentar esmenes. Val a dir que aquest matí, per part de la regidora, ens han 
fet una proposta transaccional que deixa la taxa en 60 € que, tot i que suposa un 
increment gairebé del 50 %, la considerem molt més ajustada i, per tant, si això és 
confirma procediríem a retirar la nostra esmena i manifestaríem que votarem a favor de la 
proposta transaccionada. Gràcies. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Senyora Folch.  
 
La Sra. Sílvia Folch 
 
Sí, tal com diu el senyor Suñé, doncs, hem arribat a un acord transaccional i, per tant, la 
taxa per a les noves autoritzacions quedaria reduïda a 60 € per tràmit.  
 
L’esmena ha quedat incorporada a la proposta. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Doncs gràcies. Hi hauria alguna intervenció al respecte? Senyor Màxim Fàbregas.  
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Gràcies, senyor alcalde. El nostre grup, tot i que no acabem de compartir el contingut dels 
dos informes tècnics que avalen la proposta, hi votarà a favor. 
  
Una de les nostres discrepàncies és que en aquests dos informes apareixen dades 
contradictòries: mentre que en un apartat s’afirma que el total de m² del sol urbà del 
Masnou és de 3.031.400 m², en d’altres es diu que el total és de 2.909.200 m².  
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Això vol dir que si combreguem amb els dos informes hem d’arribar a la conclusió que, 
mentre es redactaven, el sol urbà del Masnou es va estirar o es va encongir en 122.000 
m². Aquesta estirada no és una estirada menor ja que, perquè ens entenguem, equival 
aproximadament a la superfície del terreny de joc de 10 camps de futbol. 
 
I com aquesta discrepància, que estem convençuts que està motivada per la urgència 
exigida a la persona redactora d’ambdós informes pel Govern municipal, afecta els 
càlculs per determinar els imports de les dues tarifes, aquí se’ns genera el nostre primer 
dubte.  
 
La segona de les nostres discrepàncies ve motivada perquè, en la nostra opinió, el càlcul 
del cost de la gestió no està suficientment explicat.  
 
A nosaltres se’ns fa difícil d’entendre que per a les tasques previstes a realitzar per la 
tècnica auxiliar de comerç es necessitin 236 hores anuals i, en canvi, per a les que ha de 
fer l’auxiliar de rendes únicament siguin necessàries 12 hores anuals. 
 
I aquesta escassa dedicació de l’auxiliar de rendes encara resulta més increïble si 
repassem algunes de les tasques que, segons els informes esmentats, ha de realitzar 
l’auxiliar. 
 
Les tasques a fer són, entre d’altres, la recollida i comprovació de tots els decrets i/o 
aprovacions de JGL per tal d’introduir i actualitzar els objectes de la base de dades de 
Gestió Tributària, recollida de bancs i/o canvis de domicili fiscal per introduir i actualitzar 
els contribuents, parametritzar les quotes en el programa informàtic de gestió tributària 
(GTR), depenent dels dimarts que tingui cada mes, realitzar el padró mensual 
corresponent, introduir proposta al programa de gestió d’expedients (BPM), tramitació de 
l’edicte, traspàs dels rebuts a recaptació, demanar informes i/o fer devolucions, si 
s’escau, i continuar amb la tramitació fins a la seva resolució. 
 
Dubtem, i molt, que totes aquestes tasques es puguin fer en 12 hores i, per tant, aquí 
se’ns genera el nostre segon dubte perquè, si el nombre d’hores reals que ha de destinar 
l’auxiliar administratiu a aquestes tasques és major, i nosaltres així ho creiem, això 
implica un augment del cost i, per tant, una tarifa superior. 
 
Per tant, per al nostre grup, la proposta de reducció de l’import de la tarifa no està 
suficientment justificada i per això demanem al Govern, no avui però que en pocs dies, 
que ens clarifiqui aquests dubtes. 
 
No obstant, aquests dubtes i com he dit abans, votarem a favor de la proposta, tot i que 
haguéssim preferit no modificar l’actual import i destinar els més de 17.000 € que 
deixarem d’ingressar per aquesta modificació a mesures destinades a dignificar la 
situació actual del mercat sedentari. Una actuació que, en opinió de molts dels seus 
usuaris, és absolutament necessària.  
 
Al mateix temps, ens reservem la possibilitat de, passat un termini raonable des de 
l’aplicació de les noves tarifes, proposar-ne la modificació si ho considerem adient. 
Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Alguna intervenció més al respecte? Senyor Garcia. 
 
El Sr. Eduard Garcia 
 
Sí, per avançar que el nostre grup s’abstindrà en aquest punt, perquè si bé compartim la 
rebaixa que es produeix en el preu de metre lineal o fracció de cadascuna de les 
reserves, també ens genera molts dubtes tant el càlcul com l’import, tant el que preveia 
l’informe com el que finalment s’ha adoptat, del qual desconeixem més enllà del que 
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se’ns ha anunciat que hi ha hagut un acord aquest matí, doncs, si hi ha uns càlculs 
darrere que avalen la validesa d’aquests números o si és un acord que només respon a 
obtenir el suport d’algun altre grup. Per tant, davant aquests dubtes ens abstindrem en 
aquest punt.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Alguna intervenció més? Senyor Suñé.  
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Sí, només per aclarir al portaveu del grup de Demòcrates que la taxa que estableix 
l’informe dels tècnics, el topall màxim que es pot pagar de la taxa i a partir d’aquí 
qualsevol acord en la rebaixa és evidentment entra dins la justificació. Nosaltres, com 
hem comentat, enteníem que hi havia un acord amb els paradistes, però crèiem que hi 
havia un excés en l’increment. No sé si serà aquest el correcte o potser era millor ajustar-
ho, però jo crec que la voluntat del Govern d’arribar a un acord és suficient com per 
establir que aquesta taxa és la ideal. Només era per justificar-ho. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Senyora Folch, per tancar el debat si no hi cap més intervenció.  
 
La Sra. Sílvia Folch 
 
Sí, sense voler estendrem les dues qüestions que han trobat els dos grups es basen en 
una interpretació per ells o en una visió respecte un informe tècnic que aquesta regidora 
no entrarà a valorar. Entenc que els responsables tècnics fan els informe i els acrediten. 
Per tant, no hi entrarem. I respecte al fet d’haver arribat a un acord, evidentment, com ha 
explicat el senyor Suñé, la taxa estableix un valor màxim i per sota l’Ajuntament està en 
disposició d’arribar a l’import que consideri oportú. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Doncs si els sembla passaríem a la votació de la proposta. 
 
Resultat: Aprovat per 15 vots a favor i 6 vots d’abstenció.  
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), C’s (3 regidors), CUP-PA (2 regidors), 
ICV-EUiA-E (2 regidors), PSC-CP (2 regidors) hi voten a favor. 
Els grups municipals PDeCAT-UNIÓ (5 regidors) i PP (1 regidor) s'abstenen. 
 
12. Aprovació inicial de la modificació de l’apartat 29.5 de les Bases d’execució del 
pressupost de subvencions nominatives a atorgar pel procediment de concessió 
directa del pressupost vigent, per tal d’adequar la relació de subvencions 
nominatives d’Esports 
 
El Sr. Joaquim Fàbregas 
 
Gràcies, senyor alcalde. En el seu dia, la Diputació de Barcelona va atorgar una 
subvenció per a l’organització d’una jornada de bàsquet inclusiu al Masnou. Aquesta 
jornada es vehiculava a través de la federació de bàsquet. Per poder fer el transvasament 
dels diners que la Diputació ha subvencionat a aquesta activitat a la Federació Catalana 
de Bàsquet, que va ser qui va col·laborar organitzant amb la col·laboració de 
l’Ajuntament, cal fer una modificació de les bases del pressupost. Llavors, en virtut de 
l’exposat es proposa l’aprovació dels següents acords. 
 
La proposta literalment diu el següent: 
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“Vist l’informe del tècnic d’Esports incorporat a l’expedient, en el qual es proposa que es 
presenti al Ple la modificació de l’apartat 29.5 de les Bases d’execució del pressupost de 
subvencions nominatives d’Esports, a atorgar pel procediment de concessió directa per al 
pressupost vigent, aprovades per sessió plenària del dia 27 d’octubre de 2016.  
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels 
acords següents:  
 
Primer. Aprovar inicialment les modificacions de les subvencions nominatives i atorgades 
pel procediment de concessió directa, aprovades en sessió plenària de data 27 d’octubre 
de 2016, en aplicació de l’article 22.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions i de l’article 11 de l’ordenança general de subvencions de l’Ajuntament del 
Masnou, en el sentit d’incloure la subvenció directa nominativa per a la Federació 
Catalana de Bàsquet, per l’import de 14.520,00 euros i en concepte de Jornades 
esportives per a la promoció del bàsquet.  
 
Segon. Sotmetre a informació pública el present acord pel termini de quinze dies hàbils, a 
fi que s’hi puguin presentar al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció dels 
anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, a un dels mitjans de comunicació escrita diària, a la publicació 
“El Masnou Viu” i al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament. El termini d’informació 
pública començarà a comptar a partir de l’endemà del dia de la publicació de l’anunci al 
BOPB.  
 
L’expedient es podrà consultar al departament d’Esports de l’Ajuntament del Masnou, 
situat al Complex Esportiu del Masnou, carrer Ciutat de Sant Sebastià, 14 08320 El 
Masnou (Barcelona), de dilluns a divendres de 8:30 a 14:00 hores i al tauler d’edictes 
electrònic de l’Ajuntament.  
 
Tercer. Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini 
d’informació pública i d’audiència, la modificació de l’apartat 29.5 de les Bases d’Execució 
del pressupost vigent de subvencions nominatives a atorgar pel procediment de 
concessió directa que ara s’aprova inicialment, quedarà aprovat definitivament sense 
necessitat de cap tràmit ulterior, i es procedirà directament a la seva publicació.” 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Hi ha alguna intervenció al respecte? Doncs passaríem a la seva votació.  
 
Resultat: Aprovat per 21 vots a favor.  
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (5 regidors), C’s (3 
regidors), CUP-PA (2 regidors), ICV-EUiA-E (2 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 
regidor) hi voten a favor. 
 
13. Inadmissió a tràmit de l’al·legació a l’aprovació inicial del Pressupost general 
2018, bases d’execució, relació de subvencions nominatives i plantilla de l’exercici 
2018 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Per recordar, molt breument, al Ple de 16 de novembre es va rebutjar l’aprovació del 
Pressupost i també la qüestió de confiança vinculada al pressupost que es va presentar 
en aquell plenari. Transcorregut un mes, al no presentar cap moció de censura, com 
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marca la legislació municipal, el 19 de desembre va ser publicada l’aprovació inicial i, per 
tant, s’entén atorgada la confiança a l’alcalde.  
 
A partir d’aquí, entre l’aprovació inicial del pressupost s’han fet tots els tràmits com 
correspon a la llei. S’ha presentat una al·legació, com consta en l’expedient, presentada 
pel portaveu del Grup Municipal Socialista fent referència a una possible insuficiència 
d’ingressos. Molt breument, per explicar, com ja tenen vostès en la documentació els 
fonaments de la inadmissió a considerar per part dels informes tècnics que acompanyen 
la proposta, que s’entén que els portaveus dels grups municipals en són part interessada, 
ja que així ho regula la Llei d’hisendes locals. Hi ha vies diferents, els regidors tenen la 
seva participació en el procés d’esmenes en la seva aprovació inicial. I aquest és un altre 
procediment de les al·legacions que, en aquest cas de la llei d’hisendes locals, està 
especificat el que fa referència al debat dels pressupostos.  
 
També un altre element que surt en els informes tècnics és el que fa referència a la 
insuficiència financera, es comenta, com han pogut llegir vostès, que la modificació del 
tipus de l’IBI, que es va aprovar a primers del mes de gener, no és vigent i, per tant, es va 
fer una aprovació inicial. En el moment que sigui vigent aquesta aprovació, que s’acaba el 
termini d’al·legacions fins al 21 de febrer, doncs, es veurà si cal o no cal una modificació 
pressupostària que, en el cas que fos necessària, es portaria una modificació 
pressupostària al plenari. Aquests són els fonaments de la inadmissió que portem a debat 
i a votació en el plenari d’avui. D’acord 
 
La proposta literalment diu el següent: 
 
“En sessió plenària del dia 16 de novembre de 2017, es va rebutjar la proposta d’acord 
d’aprovació inicial del Pressupost general de l’any 2018, així com bases execució, relació 
de subvencions nominatives, plantilla, catàleg i la relació de treball de l'exercici 2018.  
 
En sessió plenària de data 16 de novembre de 2017, es va rebutjar la qüestió de 
confiança vinculada amb l’aprovació inicial del pressupost general per l’exercici de 2018, 
així com bases execució, relació de subvencions nominatives, plantilla, catàleg i la relació 
de treball de l'exercici 2018, i a partir d’aquell moment s’inicia el termini d’un mes previst a 
l’article 197 bis, apartat 5 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, de règim electoral 
general, per a presentar la moció de censura.  
 
En data 18 de desembre de 2017, de conformitat amb el còmput de terminis previst a 
l’article 30 apartats 4, 5 i 6 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les Administracions Públiques, va finalitzar el termini per a presentar moció de 
censura sense que hagi tingut entrada al registre de l’Ajuntament del Masnou cap escrit 
en el que es proposi la moció de censura.  
 
De conformitat amb el que preveu l’article 197 bis apartat 5 de la Llei Orgànica 5/1985, de 
19 de juny, de règim electoral general, a partir del dia 19 de desembre s’entén atorgada la 
confiança i aprovat inicialment el pressupost general de l’Ajuntament del Masnou, així 
com bases execució, relació de subvencions nominatives, plantilla, catàleg i la relació de 
treball de l'exercici 2018.  
 
En data 21 de desembre de 2017 s’exposa al BOP l’anunci de l’edicte d’aprovació inicial 
del Pressupost General de l’Ajuntament del Masnou, així com bases execució, relació de 
subvencions nominatives, plantilla, catàleg i la relació de treball de l'exercici 2018 pel 
termini de quinze dies hàbils, en els termes establerts en l’article 169.1 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora 
d’Hisendes Locals, període en el qual s’ha presentat una al.legació. 
 
En data 16 de gener de 2018 ha entrat escrit del Grup Municipal de Partit Socialista 
d’al·legacions a l’aprovació inicial del pressupost. 
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Vist informe conjunt emès per interventor i secretari municipal en data 17 de gener de 
2018, que es transcriu literalment: 
 
“ANTECEDENTS: 
En sessió plenària del dia 16 de novembre de 2017, es va rebutjar la proposta d’acord 
d’aprovació inicial del Pressupost general de l’any 2018, així com bases execució, relació 
de subvencions nominatives, plantilla, catàleg i la relació de treball de l'exercici 2018.  
 
En sessió plenària de data 16 de novembre de 2017, es va rebutjar la qüestió de 
confiança vinculada amb l’aprovació inicial del pressupost general per l’exercici de 2018, 
així com bases execució, relació de subvencions nominatives, plantilla, catàleg i la relació 
de treball de l'exercici 2018, i a partir d’aquell moment s’inicia el termini d’un mes previst a 
l’article 197 bis, apartat 5 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, de règim electoral 
general, per a presentar la moció de censura.  
 
En data 18 de desembre de 2017, de conformitat amb el còmput de terminis previst a 
l’article 30 apartats 4, 5 i 6 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les Administracions Públiques, va finalitzar el termini per a presentar moció de 
censura sense que hagi tingut entrada al registre de l’Ajuntament del Masnou cap escrit 
en el que es proposi la moció de censura.  
 
De conformitat amb el que preveu l’article 197 bis apartat 5 de la Llei Orgànica 5/1985, de 
19 de juny, de règim electoral general, a partir del dia 19 de desembre s’entén atorgada la 
confiança i aprovat inicialment el pressupost general de l’Ajuntament del Masnou, així 
com bases execució, relació de subvencions nominatives, plantilla, catàleg i la relació de 
treball de l'exercici 2018.  
 
En data 21 de desembre de 2017 s’exposa al BOP l’anunci de l’edicte d’aprovació inicial 
del Pressupost General de l’Ajuntament del Masnou, així com bases execució, relació de 
subvencions nominatives, plantilla, catàleg i la relació de treball de l'exercici 2018 pel 
termini de quinze dies hàbils, en els termes establerts en l’article 169.1 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora 
d’Hisendes Locals, període en el qual s’ha presentat una al·legació. 
 
En data 16 de gener de 2018 ha entrat escrit del Grup Municipal de Partit Socialista 
d’al·legacions a l’aprovació inicial del pressupost on demana la retirada de la proposta 
d’acord d’aprovació inicial del Pressupost municipal pel 2018 en base a una insuficiència 
d’ingressos amb relació a les despeses pressupostades. 
 
LEGISLACIÓ: 
 

- RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de 
les Hisendes Locals. 

- RD 500/1990, de 20 d’abril, que desenvolupa el capítol primer del títol 6è de la Llei 
39/88, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals. 

- Article 23.1 de la Constitució espanyola, de 27 de desembre de 1978. 
 
FONAMENTS: 
 
PRIMER.- L’article 170 RDL 2/2004. Reclamació administrativa: legitimació activa i 
causes, assenyala que:  
 
1. Als efectes del que disposa l'apartat 1 de l'article anterior, tenen la consideració 
d'interessats: 
 
a) Els habitants en el territori de la respectiva entitat local. 
b) Els que resultin directament afectats, encara que no habitin en el territori de l'entitat 
local. 



Acta del Ple de l'Ajuntament del Masnou Sessió núm. PLE2018000003  25 de gener de 2018 

 

29 

c) Les escoles oficials, cambres oficials, sindicats, associacions i altres entitats legalment 
constituïdes per vetllar per interessos professionals o econòmics i veïnals, quan actuïn en 
defensa dels que els són propis. 
 
2. Únicament podran entaular reclamacions contra el pressupost: 
 
a) Per no haver-se ajustat la seva elaboració i aprovació als tràmits que estableix aquesta 
Llei. 
b) Per ometre el crèdit necessari per al compliment d'obligacions exigibles a l'entitat local, 
en virtut de precepte legal o de qualsevol altre títol legítim. 
c) Per ser de manifesta insuficiència els ingressos amb relació a les despeses 
pressupostades o bé d'aquests respecte a les necessitats per a les quals estigui previst. 
 
SEGON.- El reclamant no ostenta la condició d’interessat, de conformitat a l’article 170.1. 
RDL 2/2004.  
 
De conformitat amb la Sentència de la sala del contenciós administratiu del Tribunal 
Superior de Justícia de Madrid de 21 de juny de 2012 que resol un recurs contra l’acord 
d’aprovació inicial del pressupost municipal per la inadmissió a tràmit de l’al·legació 
presentada per un grup municipal: 
 
“Òbviament no cal confondre, com pel que sembla pretenen els recurrents, la intervenció 
dels regidors en l'elaboració i aprovació dels pressupostos, com a membres integrants de 
la corporació local, amb els "interessats" al·ludits en els articles 169.1 i 170.1 de la LHL, i 
als quals va dirigit el tràmit d'informació pública, i que no formen part de la corporació 
local. 
 
Dit diferent paper, jurídic i polític, en absolut menyscaba el dret de participació dels 
regidors com a representants dels veïns, com tampoc el d'aquests, en l'elaboració 
i aprovació dels Pressupostos Generals, ja que, tant uns com altres, tenen 
vies determinades i concretes on poden fer valer els seus interessos. 
En conseqüència, de tot això es desprèn la procedència de desestimar el recurs 
contenciós origen de les presents actuacions.” 
 
La participació dels Grups Polítics Municipals i del regidors que els integren en 
l’elaboració i aprovació del Pressupost “s'ha d'efectuar a través del procediment 
d'elaboració i aprovació del Pressupost General, i en concret, mitjançant la presentació de 
les propostes que s'estimin convenients i, fonamentalment, en els debats plenaris.” 
 
TERCER.- L’al·legació està basada principalment en el següent aspecte: 
 

1. Per ser de manifesta insuficiència els ingressos amb relació a les despeses 
pressupostades.  

- El Ple de l’Ajuntament en sessió extraordinària del 8 de gener de 2018 va adoptar 
l’acord d’aprovar inicialment la modificació de l’art. 10.1 de l’Ordenança Fiscal 
reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles. 

- Aquesta modificació suposa una disminució dels ingressos esperats per aquests 
concepte de gairebé 408.737,11 euros. 
 

QUART.- Malgrat això, es considera que l’al·legació no acredita una manifesta 
insuficiència d’ingressos en relació a les despeses pressupostades, donat que la 
modificació de l’Ordenança Fiscal a la que fa esment tan sols s’ha adoptat l’acord 
d’aprovació inicial i, per tant, no es troba en vigor. 
 
En el cas d’esdevenir definitiu l’acord anterior amb la conseqüent minoració dels 
ingressos previstos per l’Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Urbana, s’haurà de 
realitzar un anàlisi del Pressupost municipal en el seu conjunt per tal de determinar si s’ha 
consumat el desequilibri pressupostari. 
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Serà en aquest moment quan s’haurà d’establir la necessitat o no de tramitar la 
corresponent modificació pressupostària per garantir l’equilibri pressupostari.  
 
CONCLUSIONS: 
 
PRIMER.- Inadmetre a tràmit l’escrit presentat pel senyor Ernest Suñé Nicolás, en qualitat 
de Portaveu del Grup Municipal del Partit Socialista de Catalunya, per manca de 
legitimació activa de conformitat amb l’art. 170.1 del RDL 2/2004. 
 
SEGON.- Notificar el present acord a l’interessat.” 
 
Vist el dictamen desfavorable de la Comissió Informativa. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels 
acord següents:  
 
Primer.- Inadmetre a tràmit l’al·legació presentada pel senyor Ernest Suñé Nicolás, en 
qualitat de Portaveu del Grup Municipal del Partit Socialista de Catalunya, per manca de 
legitimació activa de conformitat amb l’art. 170.1 del RDL 2/2004. 
 
Segon.- Notificar aquest acord al senyor Ernest Suñé Nicolás, en qualitat de Portaveu del 
Grup Municipal del Partit Socialista de Catalunya.” 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Hi ha alguna intervenció al respecte? Senyor De las Heras? Senyor Suñé, té la paraula. 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Bon vespre. Veïnes i veïns del Masnou, estem aquí perquè el Govern considera que 
aquest regidor, mentre exerceix les funcions d’electe en aquest consistori, viure al 
Masnou, trobar-se empadronat al municipi des de la major part de la seva vida, pagar els 
impostos a la vila, formar part del partit del PSC no és ni habitant del Masnou, ni està 
directament afectat pels pressupostos, ni forma part d’una associació legalment 
constituïda que vetlli pels interessos econòmics i veïnals i, per això, pretén rebutjar les 
al·legacions.  
 
D’acord amb un informe, el Govern diu que no puc presentar al·legacions i davant el que 
considerem una interpretació esbiaixada de la norma, el nostre grup, evidentment, s’hi 
posa. Basa aquesta decisió en la sentència de la sala del contenciós administratiu del 
Tribunal Superior de Justícia de Madrid, però hi ha dues sentències del Tribunal 
Constitucional que coincideixen a determinar aquesta legitimitat i, per tant, entenem que 
la interpretació de l’article 170.1 del Decret llei no pot contravenir ni minorar la capacitat 
d’aquest electe a representar-se a sí mateix o altres habitants de la vila. Tanmateix, vull 
recordar als presents el recordatori de les sentències del Tribunal Constitucional 88/97, 
252/200, 188/2003 i 112/3/2004 i 112/2004 que estableixen queden “compelidos a 
interpretar las normas procesales no solo de manera razonable i razonada sin sobra de 
arbitrariedad ni error notorio sino en sentido amplio y no restrictivo. Esto es conforme al 
principio pro-actione con interdicción de aquellas decisiones de inadmisión que por su 
rigorisme, por su formalismo excesivo o por cualquier otra razón se les rebelen 
desfavorables para la efectividad del derecho a la tutela efectiva o resultes 
desproporcionadas en la apreciación del equilibrio entre los fines que se pretenden 
preservar y la consecuencia del cierre del proceso”. 
 
De forma raonable i raonada sense ombra d’arbitrarietat ni error, en sentit ampli i no 
restrictiu, defugint de rigorisme i formalisme excessiu, desfavorables o desproporcionades 
respecte a la finalitat i conseqüències. Per tot això, el nostre Grup proposem als presents 
que d’acord amb la sobirania del Ple i la capacitat d’interpretar la norma de forma 
raonable i en sentit ampli rebutgin la inadmissió de les al·legacions, tal com proposa el 
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Govern. Per tant i en acabar, deixar palès als presents que votar en contra de la proposta 
del Govern suposarà l’admissió de les esmenes per la seva posterior resolució mentre 
que votar a favor en suposarà la inadmissió. Moltes gràcies. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Alguna intervenció al respecte? Senyor Màxim Fàbregas. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Gràcies, senyor alcalde. Nosaltres votarem a favor de la proposta del Govern.  
 
I ho farem perquè en el fonament quart de l’informe de l’interventor que acompanya la 
proposta, un informe que vull aclarir que no compartim en la seva totalitat, s’afirma que 
“es considera que l’al·legació no acredita una manifesta insuficiència d’ingressos en 
relació amb les despeses pressupostades, donat que la modificació de l’Ordenança fiscal 
a la qual fa esment tan sols s’ha adoptat l’acord d’aprovació inicial i, per tant, no es troba 
en vigor”.  
 
S’afegeix també a l’informe que si la modificació s’aprova definitivament i donat que 
minvaran els ingressos previstos per l’IBI, caldrà analitzar el Pressupost municipal en el 
seu conjunt per tal de determinar si s’ha consumat el desequilibri pressupostari i, per tant, 
serà en aquest moment quan s’haurà d’establir la necessitat o no de tramitar una 
modificació pressupostària per garantir l’equilibri del pressupost de 2018. 
 
Nosaltres compartim aquesta part de l’informe i, per aquesta raó, votarem a favor de la 
proposta. 
 
No obstant, volem afegir que discrepem del contingut del fonament segon de l’informe de 
l’interventor, al qual feia esment el regidor del PSC, segons el qual el reclamant no té la 
condició d’interessat.  
 
Aquest fonament es basa, com s’ha dit, en una sentència del Tribunal Superior de 
Justícia de Madrid de 2012 que resol un recurs contenciós contra l’aprovació inicial del 
pressupost municipal per no haver estada admesa a tràmit una al·legació presentada per 
un grup municipal i, per tant, ens trobem davant d’un tràmit absolutament diferent. 
 
Desconeixem el contingut sencer de la sentència, de la qual demanem al Govern ens 
faciliti una còpia, però, a manca d’una fonamentació jurídica més sòlida, nosaltres creiem 
que el Grup Municipal del PSC, com qualsevol altre dels grups municipals del Consistori, 
està perfectament legitimat per presentar al·legacions com la que ara estem debatent, tot 
i que admetem que podem estar equivocats. 
 
Una altra cosa és el que pugui passar si la proposta del Govern l’ha rebutjada. A la 
Comissió Informativa se’ns va informar que, en opinió dels serveis juridicoeconòmics de 
l’Ajuntament, si la proposta del Govern es rebutja, l’al·legació tampoc s’ha de debatre. 
Nosaltres, en canvi, creiem que si la proposta del Govern (que insisteixo que votarem a 
favor) fos rebutjada i, per tant, si el plenari rebutgés inadmetre a tràmit l’al·legació 
presentada pel PSC, l’al·legació s’hauria de considerar admesa i, com ha dit el regidor del 
PSC, hauria de ser debatuda i votada en aquesta mateixa sala.  
 
I per això, si la proposta del Govern és rebutjada, li demanem al Govern que posi a debat 
i votació l’al·legació i que, si el debat i votació es neguen, encarregui un informe jurídic en 
el qual s’argumentin les raons legals que, suposadament, justifiquen aquesta decisió. 
Gràcies. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Hi ha alguna altra intervenció al respecte? Sí, senyor Garcia.  
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El Sr. Eduard Garcia 
 
Sí, per anunciar el nostre vot contrari a la proposta de l’Equip de Govern. Primer, perquè 
compartim gran part dels arguments que s’han esmentat anteriorment quant a la 
legitimitat del portaveu del PSC per presentar les al·legacions que cregui oportunes i, 
segon, perquè també hi ha parts dels informes que no acabem de compartir.  
 
Nosaltres som uns grans defensors del sentit comú i la veritat és que en els últims plens 
cada vegada es fa més palès allò que el sentit comú és el menys comú dels sentits. 
Perquè què diu el sentit comú? Doncs el sentit comú diu, el que diu és que si, tal com diu 
l’interventor, no es pot considerar vigent l’aprovació de la baixada de l’IBI perquè aquesta 
no és definitiva, no seria de sentit comú deixar en suspès l’aprovació del pressupost fins 
que haguem aclarit en quant queden els ingressos del pressupost? No, aquí ple rere ple, 
anem fent pilota endavant, pilota endavant, pilota endavant cap a un escenari que no 
sabem cap a on acabarà. Tal com deia també el portaveu d’ICV-EUiA, es van fer algunes 
manifestacions en la Comissió Informativa quant a la tramitació posterior i quant a què 
suposa la no inadmissió a tràmit d’aquesta al·legació que no compartim i que també ens 
agradaria que, en funció del resultat que avui obtinguin, doncs, algú ens expliqui en quina 
situació queden aquestes al·legacions. Per tot això, avui votarem en contra. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Doncs per tancar el debat, no voldria allargar-lo més. Crec que està tot 
ben especificat en la documentació que s’ha entregat, crec que s’estan confonent els 
debats. Una cosa és el debat polític que es produeix amb les esmenes i aquest és un 
altre debat de tipus tècnic en el qual es fan unes al·legacions que s’ha proposat la seva 
inadmissió per dos motius. Abans, per considerar que no és part interessada i, després, 
evidentment per rebatre el tema de la insuficiència financera. Evidentment, podríem 
continuar allargant aquest debat que portem des del mes d’octubre per intentar que el 
pressupost tingui problemes perquè pugui ser aprovat, però crec per això existeixen els 
mecanismes de desbloqueig, que és el que vam votar el mes de novembre. Per tant, la 
proposta que fem és inadmetre a tràmit l’al·legació presentada pel portaveu del PSC. Si 
els sembla passaríem a la votació de la proposta del Govern d’inadmetre l’al·legació 
presentada.  
 
Resultat: No aprovat per 11 vots en contra i 10 vots a favor. 
 
Votació 
Els grups municipals d'ERC-AM-MES (6 regidors), CUP-PA (2 regidors) i ICV-EUiA-E (2 
regidors) hi voten a favor. 
 
Els grups municipals PDeCAT-UNIÓ (5 regidors), C's (3 regidors), PSC-CP (2 regidors) i 
PP (1 regidor) hi voten en contra. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Entenc, i sinó que el senyor secretari em corregeixi, que si es rebutja la proposta 
d’inadmetre no es resol l’al·legació i, per tant, cau per silenci administratiu, com ja es va 
especificar a la Comissió Informativa, tal com diu l’article 25 de la Llei de procediment 
administratiu. Doncs continuaríem el debat. Sí, senyor Suñé.  
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Bé, no és així. Ho sento però discrepo. Perquè faré una observació procedimental igual 
com diu el ROM. El Reial decret 2/2004, d’hisendes locals sobre el procediment en el seu 
article 169.1 diu; “el presupuesto se considerara definitivamente aprobado si durante el 
citado plazo no se hubieran presentado reclamaciones. En caso contrario, el pleno 
dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.”  
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Acabem de rebutjar la inadmissió de les esmenes, el que fa que hagin de ser resoltes i 
que impedeix que es pugui fer l’aprovació definitiva del pressupost fins que no es 
resolguin amb un termini màxim d’un mes i pel plenari municipal. Per tant, demanem que 
el punt següent sigui retirat de l’ordre del dia d’acord amb el que estipula l’article 21.1 del 
ROM.  
 
Volem refermar aquest criteri en la sentència del Tribunal Suprem, la sala tercera del 
contenciós administratiu de 13 de febrer de 2015: “No entendemos que persista en estos 
supuestos la situación de bloqueo o rigidez que pretendió acometer el legislador al 
introducir en el ámbito municipal la cuestión de confianza. Una vez aprobado inicialmente 
el proyecto, el pleno decidirá soberanamente sobre las reclamaciones formuladas si las 
hubiere. Las atribuciones del pleno, insistimos se agotan con el estudio de las 
reclamaciones pues el artículo 169.1 del texto refundido de la ley reguladora de las 
haciendas locales solo prevé dos hipótesis, la aprobación definitiva del texto en su 
integridad si no hay reclamaciones o la resolución de estas, solo de estas en el plazo de 
un mes.”  
 
A més, sobre el silenci administratiu no es pot exhibir el silenci administratiu donat que la 
decisió no l’hauria pres el plenari sinó el Govern en una clara assumpció de 
competències que no pertoquen. A més, tècnicament aquesta no es produiria, és a dir, al 
que vostès diuen silenci administratiu no es podria produir tècnicament fins que hagués 
transcorregut el període de trenta dies que hi ha per resoldre les al·legacions. Per tant, 
ens trobem també amb un cas on no es podria aprovar o portar a votació el punt següent.  
 
A més, per abundar en aquest tema, el silenci negatiu és una ficció atès que no es poden 
interpretar les normes de forma que sigui millor per a l’Administració no complint el seu 
deure que complint-lo. El Ple té el deure legal de dictar i notificar la resolució en termini i 
així ho indiquen les sentències del Tribunal Constitucional 188/2003 i 52/2014, doctrina 
que ha estat assumida per la jurisdicció ordinària. A més, tenim una norma a Catalunya 
que és la llei que diu que el silenci tindrà efecte desestimatori l’acord amb el qual disposa 
en els casos excepcionals i concrets per a certs tipus d’informació regulats amb una 
norma de ram legal. En els casos contraris a Catalunya el silenci sempre és positiu.  
  
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Crec que el que compta en aquest plenari és la interpretació que fan els 
juristes i els habilitats en aquesta sala i, per tant, queda clar, almenys sinó em rectifica el 
senyor secretari, que la inadmissió, per tant, recau i no resol al·legació i, per tant, cau en 
el silenci administratiu com diu la legislació. És així, senyor secretari? D’acord. Doncs 
continuaríem el Ple.  
 
A veure, Sr. Suñé, podem anant repetint això, ple rere ple, però concreti una mica. S’ha 
explicat abastament, té la paraula. 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Sí, si alguna cosa faig és concretar i a més a més...  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Sí, sí té la paraula però... 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Sí, ara ja estem al punt següent... 
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El Sr. Jaume Oliveras 
 
Encara no l’he explicat... 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Doncs vinga, va, expliqui’l. 
 
El Sr. Jaume Oliveras  
 
Deixa-me’l llegir, potser, primer l’enunciat. 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
M’ho estic pensant. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies per la seva generositat. Aniríem al punt número 14. 
 
14. -Aprovació definitiva del Pressupost general 2018, bases d’execució, relació de 
subvencions nominatives i plantilla de l’exercici 2018 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Com tenen a la documentació, és un tema que portem debatent en aquest Ple des del 
mes d’octubre, el total del pressupost són 24.680.547 €, per tant aprovaríem 
definitivament les bases d’execució del pressupost, així com les subvencions nominatives 
recollides en aquestes bases i també aprovaríem definitivament la plantilla per a l’exercici 
2018. 
 
Aquesta seria la qüestió, abans ja he fet, amb el relat de l’al·legació presentada, quin ha 
estat el transcurs de tot el procés des del mes d’octubre que hem arribat fins aquí, per 
tant tancaríem, tal com marca la regulació de la qüestió de confiança, que ha estat que 
l’alcalde ha recuperat la confiança en no presentar-se una moció de censura. Per tant, 
estaríem ja en el punt final per fer l’aprovació definitiva. 
 
La proposta literalment diu el següent: 
 
“En sessió plenària del dia 16 de novembre de 2017, es va rebutjar la proposta d’acord 
d’aprovació inicial del Pressupost general de l’any 2018, així com bases execució, relació 
de subvencions nominatives, plantilla, catàleg i la relació de treball de l'exercici 2018.  
 
En sessió plenària de data 16 de novembre de 2017, es va rebutjar la qüestió de 
confiança vinculada amb l’aprovació inicial del pressupost general per l’exercici de 2018, 
així com bases execució, relació de subvencions nominatives, plantilla, catàleg i la relació 
de treball de l'exercici 2018, i a partir d’aquell moment s’inicia el termini d’un mes previst a 
l’article 197 bis, apartat 5 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, de règim electoral 
general, per a presentar la moció de censura.  
 
En data 18 de desembre de 2017, de conformitat amb el còmput de terminis previst a 
l’article 30 apartats 4, 5 i 6 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les Administracions Públiques, va finalitzar el termini per a presentar moció de 
censura sense que hagi tingut entrada al registre de l’Ajuntament del Masnou cap escrit 
en el que es proposi la moció de censura.  
 
De conformitat amb el que preveu l’article 197 bis apartat 5 de la Llei Orgànica 5/1985, de 
19 de juny, de règim electoral general, a partir del dia 19 de desembre s’entén atorgada la 
confiança i aprovat inicialment el pressupost general de l’Ajuntament del Masnou, així 
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com bases execució, relació de subvencions nominatives, plantilla, catàleg i la relació de 
treball de l'exercici 2018.  
 
En data 21 de desembre de 2017 s’exposa al BOP l’anunci de l’edicte d’aprovació inicial 
del Pressupost General de l’Ajuntament del Masnou, així com bases execució, relació de 
subvencions nominatives, plantilla, catàleg i la relació de treball de l'exercici 2018 pel 
termini de quinze dies hàbils, en els termes establerts en l’article 169.1 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora 
d’Hisendes Locals, període en el qual s’ha presentat una al·legació. 
 
Vist informes conjunts emesos per interventor i secretari municipal en data 17 de gener 
de 2018. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels 
acords següents: 
 
Primer. Aprovar definitivament el Pressupost general per a l'exercici del 2018, el resum 
del qual, per capítols, és el següent: 
  

PRESSUPOST DE DESPESES  2018 

   Capítol Descripció Crèdits inicials 

1 DESPESES DE PERSONAL 9.715.241,00 

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS 8.724.096,00 

3 DESPESES FINANCERES 120.700,00 

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.556.710,00 

5 
FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES 
IMPREVISTOS 180.000,00 

 
Operacions Corrents 20.296.747,00 

   6 INVERSIONS REALS 2.523.800,00 

   9 PASSIUS FINANCERS 1.860.000,00 

 
Operacions de Capital 4.383.800,00 

 
TOTAL GENERAL 24.680.547,00 

  

 
 

PRESSUPOST D´INGRESSOS  2018 

   
Capítol Descripció 

Previsions 
inicials 

1 IMPOSTOS DIRECTES 11.097.030,00 

2 IMPOSTOS INDIRECTES 150.000,00 

3 
TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES 
INGRESSOS 4.121.800,00 

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 6.487.717,00 

5 INGRESSOS PATRIMONIALS 424.000,00 

 
Operacions Corrents 22.280.547,00 

   9 PASSIUS FINANCERS 2.400.000,00 

 
Operacions de Capital 2.400.000,00 

 
TOTAL GENERAL 24.680.547,00 
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Segon. Aprovar definitivament les bases d'execució del pressupost, així com les 
subvencions nominatives recollides en aquestes bases. 
 
Tercer.- Aprovar definitivament la plantilla de l’exercici 2018. 
 
Quart. Publicar aquest acord mitjançant anunci al BOP i a l’e-tauler de la corporació de 
conformitat amb el que preveu l’article 20.3 del RD 500/90 de 20 d’abril, que desenvolupa 
el capítol primer del títol 6è de la Llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora de les 
Hisendes Locals.” 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Obriríem torn de paraules, hi ha alguna intervenció al respecte? Si és d’ordre, endavant. 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Gràcies, senyor alcalde. Jo tenia una qüestió d’ordre que, d’acord amb el que estableix 
l’article 21.2 del ROM, a petició de qualsevol regidor o regidora el Ple pot adoptar per 
majoria simple la resolució de deixar els assumptes que considerin adients sobre la taula 
per manca d’informació suficient per resoldre. Queda palès que el fet de pretendre 
aprovar un pressupost contravenint la llei pot posar en risc els electes que hi votin a favor, 
atès que pot fer que incorrin en un delicte i, per tant, demanem que s’incorpori a 
l’expedient un informe escrit dels habilitats que garanteixi que el procediment compleix 
amb la legalitat i, en el cas que no sigui així, quines són les responsabilitats en què 
incorrerien les persones que amb consciència i plenes facultats avalessin amb el seu vot 
incomplir la legalitat i, per tant, demanaria, procediria a votar-ne la retirada. 
 
El Sr. Jaume Oliveras  
 
Jo crec que aquest debat em sona, que ja el vam fer en el seu moment, crec recordar, i, 
per tant, no té sentit la retirada d’un punt, quan tota la documentació que ja es va 
acreditar al mes de novembre a partir de l’informe d’Intervenció, que estava tota la 
documentació, per tant no té lloc aquesta proposta. Si vol repetim el debat del mes de 
novembre, podríem continuar, repetim el mes de febrer, març, però la resposta que li 
dono és la mateixa que se li va donar aquell dia. 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Perdó, no estan totes les respostes, perquè no hi ha la resposta a les al·legacions, com 
molt bé vostè ha dit, pretenen fer silenci administratiu, i el silenci administratiu és una 
figura que, com a mínim, no es dona fins que no ha transcorregut el termini de respondre 
les al·legacions, això és una norma bàsica de dret, si hi ha un termini de trenta dies per 
donar resposta, vostè no pot dir que hi ha silenci administratiu fins que no ha 
transcorregut aquest termini, per tant com dins de l’expedient falten les al·legacions o, 
com a mínim, no ningú ha donat fe que ha transcorregut aquest termini; per tant, silenci 
administratiu, no està complert l’expedient. Això és una realitat, jo només vull dir que 
entenguin que tota aquesta informació va quedar constància a l’acta, i és evident que 
aquest regidor no es quedarà de mans quietes davant el que considera un atropellament 
fragant de la legalitat. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Prengui les mesures que cregui necessàries, però repeteixo, aquest debat l’estem 
repetim mes rere mes i no té sentit que continuem amb aquest debat. Vostè té la llibertat 
de prendre les mesures que cregui convenients. Hi ha alguna intervenció més d’ordre? 
Senyor Avilés. 
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El Sr. Francisco Avilés 
 
Sí, gràcies, senyor alcalde. Ciutadans se suma a les paraules que ha dit el company 
portaveu del Partit Socialista, perquè jo crec que, havíem, que és un qüestió política la 
que estem debatent, és a dir, que hi ha un enfrontament entre el Govern, ara en minoria, 
per intentar aprovar uns pressupostos amb l’enfrontament d’una oposició que ara pot tenir 
una majoria més clara i que potser té una altra visió política, que la vol plasmar en el 
pressupost, que és obi, que és això, perfecte. Però, jo li demanaria que la qüestió d’ordre 
que s’ha plantejat està més que ben fonamentada, perquè està clar que en el punt 
anterior de l’ordre del dia s’ha rebutjat la inadmissió d’una al·legació, una al·legació que, 
per tant, com que no s’havia contemplat aquesta possibilitat, doncs falten informes 
perquè ens diguin si efectivament el silenci és negatiu, si ha transcorregut el termini, si, 
com diu la llei, perquè hi ha moltíssims, moltíssims dubtes que això sigui així. Per tant, jo 
li demanaria que la sol·licitud que li ha fet el Partit Socialista fa un moment que es voti, si 
efectivament es queda sobre la taula o no es queda sobre la taula. I que no faci d’una 
qüestió política, és a dir, no posi en perill determinats professionals que puguin prestar els 
seus serveis a l’Ajuntament fent-li fer, diguéssim, argumentacions o interpretacions, 
doncs, una mica esbiaixades o ja no diria, fora de norma per intentar solventar una 
qüestió política que, li repeteixo, que ha ser vostè que lideri, que lideri i que solventi 
aquesta responsabilitat política que té a l’hora d’aprovar el pressupost. Però no utilitzi els 
serveis jurídics de la casa, els professional més alts o habilitats d’aquesta casa per 
intentar resoldre un problema que ha generat vostè i que sembla que és vostè incapaç 
d’aturar. Gràcies. 
 
El Sr. Jaume Oliveras  
 
Jo crec que s’equivoca, senyor Avilés, amb l’anàlisi que fa. En cap moment, ni aquest 
alcalde ni aquest Govern interfereix en els informes jurídics que fan els habilitats 
d’aquesta corporació; per tant, màxim respecte als informes. I el que fem és que la 
interpretació jurídica la faci qui l’ha de fer, que són els habilitats en aquest cas. Hi ha 
alguna intervenció més per tema d’ordre? Senyor Màxim Fàbregas. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas  
 
Sí, nosaltres que pensem que si es fa la votació, pensem votar en contra perquè quedi 
sobre la taula i pensem votar a favor del pressupost. El que sí que ens agradaria és que 
almenys el secretari es pronunciés sobre les possibles conseqüències 
juridicoadministratives que podrien tenir els regidors que votessin en contra que aquest 
tema quedés sobre la taula, en funció dels arguments que ha explicat el regidor del Partit 
Socialista, per la nostra tranquil·litat i per la d’alguns altres, suposo. Gràcies. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Doncs, per aquesta qüestió d’ordre, senyor secretari, si vol afegir algun 
element al debat. 
 
El Sr. Secretari  
 
Es van posar en dos punts separats la resolució de les al·legacions i l’aprovació definitiva 
precisament per permetre que en el pronunciament sobre la resolució de les al·legacions 
no entrés en joc el darrer apartat de l’article 197 de la Llei orgànica de règim electoral 
general pel qual la segona votació sobre el mateix assumpte, és a dir, la que s’ha de 
produir ara, l’aprovació definitiva dels pressupostos es considerés el vot nul. El fet que no 
es resolguin les al·legacions no implica automàticament que quedin admeses, quedaran 
resoltes, quedaran desestimades pel silenci administratiu i, amb l’aprovació definitiva, 
s’aprovarà el pressupost en els termes que està en la proposta inicial. A efectes de les 
possibles accions que hi puguin haver, jo considero que accions que per la votació en 
aquests termes de forma separada, accions i responsabilitat penal no n’hi ha cap. 
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El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, doncs obriríem torn de paraula. Per una qüestió d’ordre. 
 
El Sr. Eduard Garcia 
 
Sí, per insistir en el tema i apel·lar el sentit comú, el secretari ara mateix, fa uns segons, 
ha dit que aquestes al·legacions quedaran resoltes per silenci administratiu, quedaran 
resoltes, entenem, quan hagi passat el període; per tant, aquestes al·legacions a dia 
d’avui són vives i, per tant, no hi cabria passar el tema del pressupost. Però és que estem 
entrant en una dinàmica molt perillosa en aquest plenari, en el qual anem fent el que jo 
diria que són piruetes lingüístiques que van en contra de tot el sentit comú. I torno al 
sentit comú que he comentat abans, per a mi inadmetre una cosa i votar-hi en contra si 
no prospera la inadmissió què vol dir?, que queda admesa, no, aquí no inadmetre-la vol 
dir que no s’inadmet però que tampoc s’admet però queda en els llimbs i que, d’aquí uns 
mesos, si algú ens fa cas, doncs, algú ens lliurarà un informe que ens dirà el que ens hagi 
de dir. 
 
Estem entrant en una dinàmica molt perillosa, perquè l’alcalde ha parlat molt de bloqueig i 
ha utilitzat aquesta paraula per justificar aquest mecanisme de desbloqueig, mecanisme 
de desbloqueig que podríem entendre si estiguéssim al mes de febrer, març o abril, com 
ha passat altres vegades en aquest consistori, que és quan s’han aprovat els 
pressupostos, però no quan s’està parlant de bloquejar el pressupost al mes d’octubre. 
Per tant, nosaltres, la sensació que ens dona és que l’alcalde i el seu Equip de Govern ha 
decidit tirar pel dret amb el pressupost sense encomanar-se a ningú, abocant-nos, els 
que no hi estem d’acord, doncs, a anar al contenciós i d’aquí tres anys o quatre anys, en 
els millors dels casos, doncs, el contenciós ja dirà i potser ens dona la raó, potser ens la 
treu, però si ens dona la raó mentrestant l’alcalde ja haurà aprovat el seu pressupost. 
Nosaltres creiem que seria preceptiu deixar aquest punt sobre la taula, esperar si no 
volen resoldre l’al·legació, com a mínim al fet que es compleixi el termini i poder debatre 
l’al·legació com s’ha explicat abans, res més. En tot cas, després ja faria l’explicació de 
vot, també. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, per tant, com ha quedat explicat amb la meva intervenció i amb els 
informes i el senyor secretari, si hem d’anar repetint el debat, senyor Suñé, podem estar 
aquí hores i hores, només volia dir que, evidentment, continuarem amb el debat, es 
rebutja la proposta de deixar-ho sobre la taula perquè entenem que està tota la 
documentació completa, com ja ho fam fer al mes de novembre i ja ho vam comentar i, 
per tant, iniciaríem el debat. Alguna precisió vol fer?, endavant. 
 
El Sr. Ernest Suñé  
  
Jo entenc, senyor alcalde, la pressa que té com a Govern i més legitima d’aprovar 
pressupost, però també ha d’entendre vostè la voluntat, com a mínim d’aquest grup de 
l’oposició, de fer d’oposició, argumentant, per tant fem una qüestió d’ordre també 
vinculada amb el ROM, però volem manifestar que la interpretació que avui ha tornat a 
repetir el senyor secretari, de l’informe conjunt de secretari i interventor respecte a l’article 
197 bis 8è, en el sentit que els regidors que haguéssim votat en contra de la qüestió de 
confiança tindrien dret a votar en contra de les al·legacions i que el seu vot fos vàlid, 
mentre que un vot contrari d’aquests regidors de l’aprovació definitiva del pressupost 
hauria de ser considerat nul segons l’article anterior. Pel nostre Grup queda evidenciat 
que l’article 197 bis 8è parla dels regidors que haguéssim votat a favor de la moció de 
confiança i ara pretenguessin canviar el sentit del vot. En cap cas afecta els electes que 
hagin votat que no abans. Miri, cadascú pot interpretar el que vulgui, però sí que hi ha 
una cosa de l’informe que tinc molt clara i la vull repetir, en aquest sentit fem nostres les 
darreres paraules de l’informe que diu: aquesta és l’opinió dels sotasignats que se 
sotmeten a qualsevol altre millor fonament en dret; no obstant això, l’òrgan competent, 
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que és el Ple, resoldrà el que consideri oportú, com a òrgan competent per resoldre i, per 
tant, jo faig una petició perquè es resolgui ara per part dels regidors i dels electes quin és 
el sentit del vot de la gent que voti no; perquè, evidentment, declarar nul un vot que no 
està recollit en cap llei i no han fonamentat en cap norma, jo lamento molt dir-ho però 
crec que jo estaria gairebé parlant de quasi prevaricació.  
  
El Sr. Jaume Oliveras  
 
Si vol ara li aclariré, estem molt tranquils amb el procediment que utilitzarem, si de cas 
ara el secretari li interpretarà aquest article 197 de la LOREG, que s’ha aplicat d’aquesta 
manera que aplicarem avui als ajuntaments, on s’han posat sobre la taula les qüestions 
de confiança. Un municipi que ens pot ser proper: l’Ajuntament de Cerdanyola, es va 
produir precisament aquest procediment que durem a terme avui. Senyor secretari, si vol 
aclarir la interpretació de l’article 197 de la LORG. 
 
El Sr. Secretari 
 
En el moment en què en el Ple de 16 de novembre es porta la qüestió de confiança 
vinculada a l’aprovació inicial del pressupost i es rebutja, es produeix el rebuig sobre el 
termini d’un mes per presentar una moció de censura. 
 
En el moment en què aquesta moció de censura no es presenta, la qüestió de confiança 
queda atorgada i el pressupost queda aprovat inicialment. Per aquest motiu, s’assimila al 
vot favorable el fet de no haver presentat la moció de censura i que aquesta ha provocat 
que s’aprovi inicialment el pressupost. Perquè, en el fons, això que pot semblar una mica 
complicat, la voluntat del legislador en aquest mecanisme és que o bé s’aprova el 
pressupost que l’alcalde sotmet amb la seva qüestió de confiança o bé aquells regidors 
que, legítimament, com més lògic en democràcia, no estiguin a favor d’aquest 
pressupost, via la moció de censura i amb un altre alcalde presentin un altre pressupost, 
però sempre amb el supòsit de la llei, que hi hagi un pressupost, perquè és un element 
fonamental per a la governabilitat, i per això o hi ha el pressupost que eleva l’alcalde, una 
altra majoria eleva a través de la moció de censura i un nou alcalde presenta un nou 
pressupost.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Gràcies, crec que ha quedat força clar. Senyor Suñé, té la paraula. 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Seré breu, perquè realment reconec que ha quedat prou clara l’explicació que ha donat el 
senyor secretari. Jo li agraeixo, però no la comparteixo, evidentment, perquè entra en 
contradicció amb la sentència del Tribunal Suprem, la sala tercera del contenciós 
administratiu del 13 de febrer de 2015, amb plena contradicció la qual estableix que, 
queda desbloquejat amb l’acceptació de l’aprovació inicial i la tramitació ha de ser seguir 
exactament igual. Però no entrarem en debat, jo crec que ha quedat clara la postura, 
vostè diu que l’única forma de no aprovar el pressupost és presentar una moció de 
censura, m’ha quedat clar, doncs ja ho sabem, gràcies. 
 
El Sr. Jaume Oliveras  
 
Moltes gràcies, si vol precisar alguna qüestió més senyor secretari, ha quedat tot clar.  
 
El Sr. Secretari 
 
Crec que ha quedat clar, volia dir que en aquesta sentència del Tribunal Suprem hi ha 
dos vots particulars, perquè precisament amb aquesta sentència el que fins a la data, 
aquesta sentència el que feia és que fins a la data s’havia considerat que l’aprovació era 
única, no hi havia aprovació inicial i aprovació definitiva. I aquesta sentència el que ve a 
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dir és: no, no, no no hi ha una única aprovació, en el moment en el qual queda aprovat el 
pressupost per la manca de la presentació de la moció de censura, aquella aprovació és 
inicial i, per tant, s’ha de sotmetre a informació pública i, llavors, per això després entra en 
joc el mecanisme aquest que hem explicat del vot nul, perquè en el moment que no s’ha 
presentat la moció de censura és com que equival aquell vot afirmatiu a favor de la 
qüestió de confiança i de l’aprovació inicial del pressupost. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Senyor Suñé. 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Ja ho sé, intentaré ser breu i no ser pesat. M’agrada que faci esment a la sentència 
perquè és la mateixa que diu que les al·legacions han de ser respostes en temps i forma, 
al·legacions que si el plenari ha de resoldre no poden fer silenci administratiu, perquè és 
una incongruència. Ens haurem de definir d’alguna forma i aquí ens obvien aquest pas. 
La sentència estableix que el criteri ha de ser el mateix que se segueix per a l’aprovació, 
o sigui, si vostè accepta que això és així, amb un sentit, doncs, també ho ha d’acceptar 
en un altre, aquí hi ha una petita opinió contradictòria perquè tenim, d’una banda, que no 
accepten les al·legacions que s’han de tramitar i, en canvi, ara accepta l’altra, en tot cas 
només he fet aquesta intervenció per deixar paleses les contradiccions que hi ha sobre el 
tema i que jo crec que donaran molt debat d’aquí en endavant. Gràcies. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
  
Moltes gràcies, doncs obriríem torn sobre la proposta a aprovació definitiva del 
pressupost. Senyor De las Heras. 
 
El Sr. Federico de las Heras 
 
Sí, jo, només una qüestió, no d’ordre sinó de consulta i de reafirmació davant el Ple. I és 
la qüestió següent. En el cas punt catorze l’aprovació definitiva del pressupost en el cas 
del vot negatiu, és confirmar que el vot negatiu no es computa, o sigui, si votem en contra 
és un vot no computable. És confirmar-ho. 
 
El Sr. Secretari 
 
Vostès poden votar afirmativament, abstenció o en contra, però qui voti en contra dels 
que ja van votar en el seu moment sobre l’aprovació inicial aquell serà el vot que no es 
tindrà en compte de la qüestió de confiança vinculada a l’aprovació inicial del pressupost. 
 
El Sr. Federico de las Heras 
 
En aquest cas, perquè el nostre vot sí que computi no estant d’acord amb el Govern serà 
abstenció. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
  
Moltes gràcies, senyor De las Heras. Senyor Suñé, té la paraula. 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Bé, seré breu perquè jo crec que ha quedat prou clar quin és el parer d’aquest regidor 
d’aquest Grup. Nosaltres creiem que hi ha hagut una, diguérem, un enfrontament 
d’interpretacions, perquè jo crec en la justícia, la interpretació de les normes estan 
obertes sobretot a persones que saben molt més que jo. Per tant, jo accepto que puc 
estar equivocat, però com crec que tinc una base de raó recorrerem a les persones que 
en saben més que nosaltres, amb les vies que hi ha a tal finalitat. Només volia dir als 
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presents que jo crec que això s’ha de resoldre i, tal com ha dit el senyor secretari, i això sí 
que li hem de fer cas, l’única via per resoldre això és presentar una moció de censura, 
que jo en aquests moments ho faig públic, als 21 regidors assistents, fins i tot als del 
Govern si volen sumar-s’hi, perquè crec que això és un tema que s’hauria de solucionar. 
Gràcies. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
  
Moltes gràcies, senyor Suñé. Senyor Màxim Fàbregas, té la paraula. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Gràcies, senyor alcalde. Jo no seré breu perquè, com que fins ara no he parlat, he 
d’utilitzar el meu torn de paraula. Però voldria començar insistint en la demanda que ja 
vàrem fer en el ple anterior, en el sentit que l’alcalde ha d’encarregar, però ja amb 
urgència, un informe jurídic exhaustiu que resolgui tots aquests dubtes que s’han 
plantejat i que, d’alguna manera, ens marqui clarament quines són les normes del joc. 
 
Dit això, nosaltres votarem a favor de la proposta d’aprovació definitiva del Pressupost, 
com ja he dit abans.  
 
I ho farem perquè, com vàrem explicar el mes de novembre, nosaltres hem arribat a un 
acord amb ERC en relació amb el contingut de les esmenes que havíem presentat. Unes 
esmenes que responien a la nostra voluntat de millorar la proposta del Govern i, a la 
vegada, defensar les famílies en situació més desafavorida. Unes esmenes que, torno a 
recordar també, un mes abans, havien estat rebutjades en la seva totalitat pel vots 
contraris i coordinats d’ERC i PDeCAT.  
 
Però, com tots sabem, el Govern es va trencar i nosaltres vàrem iniciar una negociació 
amb ERC per tal d’aconseguir un acord que assumís la major part de les nostres 
demandes. Les negociacions van fructificar en un acord pel qual el Govern es va 
comprometre a incorporar al pressupost ordinari, quan pogués ser, quan s’aprovés 
definitivament, un seguit de modificacions, pactades amb el nostre Grup, per un import 
aproximat de 150.000 € i, també, que a les inversions previstes al pressupost de 2018 
s’incorporessin tres noves propostes que, per al nostre Grup, són molt importants: la més 
rellevant és la que preveu destinar 300.000 € a adquirir o reformar habitatges per al parc 
públic d’habitatge social. Aquesta actuació anirà acompanyada de 125.000 € per adequar 
l’espai lliure situat a la cruïlla de Mare de Déu del Pilar amb el carrer Valladolid i de 
250.000 € destinats a construir una nau polivalent al Camí del Mig. 
 
El pacte que vàrem signar amb el Govern inclou altres compromisos relacionats amb 
noves partides que, a proposta nostra, es destinaran a subvencionar les famílies que 
escolaritzen els seus infants a les escoles bressol municipals i a les persones inscrites a 
l’EMUMM, així com també destinar 35.000 € per a ajuts a la instal·lació d’ascensors i/o 
d’aparells elevadors. 
 
En aquella sessió vaig afirmar que, tot i l’acord aconseguit, el pressupost modificat amb la 
incorporació de les nostres esmenes no era, ni de lluny, el pressupost que hauria 
presentat el nostre Grup i que, per aquesta raó, el nostre vot seria un vot d’abstenció, 
com així va ser. 
 
Des de llavors han passat pràcticament dos mesos. En aquest període de temps, els 
contactes que hem mantingut amb el govern en minoria d’ERC ens han demostrat que el 
govern i l’alcalde estan fermament decidits a complir el pacte pressupostari signat amb el 
nostre grup.  
 
Sabem que, en l’actual situació i per molt bona voluntat que tingui el Govern, tirar 
endavant el 100 % dels acords no serà fàcil, ja que el Govern està en clara minoria.  
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A més, en aquests dos mesos s’ha evidenciat el clar distanciament del PDeCAT respecte 
d’ERC. Un distanciament que ha portat el PDeCAT a votar en contra de propostes que, 
fins fa dos mesos, no tan sols compartia sinó que les defensava aferrissadament. Un 
exemple clar del que acabo de dir es va produir el mes passat, quan el PDeCAT va votar 
a favor de l’esmena presentada per C’s que proposava la reducció del tipus impositiu de 
l’IBI. Això ens fa preveure que ens esperen mesos de sorpreses continuades, n’hem 
tingut una, i també d’incerteses a l’hora de preveure el resultat de moltes de les votacions 
que es produiran en aquesta sala de plens. 
 
Nosaltres tenim clar quin és el nostre paper en aquests moments. Nosaltres estem a 
l’oposició i, per tant, fiscalitzarem sense treva la tasca del Govern i presentarem 
propostes per tirar endavant compromisos del nostre programa electoral. Creiem que la 
situació de clara minoria en què es troba el Govern ens pot permetre aconseguir millores 
per als nostres veïns i veïnes i, a la vegada, arribar a acords per dotar de més eines els 
grups de l’oposició per tal de facilitar la nostra tasca. 
 
Però al mateix temps, nosaltres som fidels als nostres compromisos, ho hem estat 
sempre, altres no poden dir el mateix, i per aquesta raó, i perquè donem un vot de 
confiança al govern d’ERC pel que respecta al compliment dels acords signats amb el 
nostre Grup, nosaltres votarem de manera diferent com ho vàrem fer el mes de 
novembre. I, en aquesta ocasió, tot i que continuem afirmant que aquest no és el nostre 
pressupost, i com una mostra de la confiança a la qual m’acabo de referir, votarem a 
favor de l’aprovació definitiva del pressupost de 2018. Gràcies. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
  
Moltes gràcies, senyor Màxim Fàbregas. Senyor Miró. 
 
El Sr. Dídac Miró 
 
Sí, jo sí que seré molt breu. Només per anunciar que la CUP ens abstenim en aquest 
punt en coherència amb tot el que ja vam exposar també al ple de pressupostos de 
l’aprovació inicial i també sumar-nos a la petició d’aquest informe jurídic perquè, 
efectivament, la situació que s’està donant aquests darrers mesos en aquest plenari no 
és normal i també, juntament amb l’informe jurídic, una explicació als veïns i veïnes 
d’aquest poble perquè, com ja ho hem dit moltes vegades, però seguirem dient, cada cop 
som menys els que ens venen a veure als plens i és normal amb el difícil d’entendre que 
són. Gràcies. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
  

Moltes gràcies. Senyor Avilés, té la paraula.  

El Sr. Francisco Avilés 

Sí, primer és que la intervenció del company d’ICV-EUiA ara se m’ha generat un dubte. 
Perquè en el plenari al qual sempre ens estem referint, que fem referència, de novembre, 
al rebutjar-se el pressupost, al no aprovar-se la qüestió de confiança, se’ns va dir que el 
pressupost, doncs, quedava sense efecte i, finalment, el que s’aprovaria inicialment i avui 
definitivament seria el pressupost original sense les esmenes que s’havien presentat 
aquella vegada. És així, és a dir, que el que s’està venent fins als acords i que 
s’aprovaran... en aquest plenari no s’aprova res del que vostè ha dit. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Són modificacions que, en tot cas, s’aprovaran posteriorment. 
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El Sr. Francisco Avilés 

Val, val, en fi m’agradaria arribar a pactes tan, però ja en parlarem “tan baratos como 
estos, me lo fias”, però bé és una qüestió política. Bé, nosaltres votarem en contra per tot 
el que hem manifestat ens els plens en què s’ha posat en relació o en solfa en aquest 
assumpte i per una qüestió de dignitat democràtica. És a dir, el que està passant aquí és 
un atropellament dels drets de l’oposició de tanta envergadura que, és a dir, tot el que no 
sigui votar en contra, fins i tot et diria que em sap greu pels companys que no optin per 
aquesta via; perquè, de fet, el que s’ha fet és una vulneració flagrant dels drets que tenim 
tots els regidors i, per tant, independentment que no és el nostre pressupost, 
independentment que vam presentar esmenes que en no va ser acceptada cap, 
independentment de tot el procediment que s’ha seguit és que hi ha una qüestió de 
dignitat democràtica que, si no es respecta el més mínim, lògicament C’s no pot donar 
suport a aquesta proposta i, per tant, votarà en contra.  

El Sr. Jaume Oliveras 
  
Moltes gràcies. Per part del PDeCAT, senyor Garcia. 
 
El Sr. Eduard Garcia 
 
Sí, per anunciar el nostre vot contrari a aquesta proposta. I principalment, doncs, per dir 
que almenys hi hagi alguna nova interpretació en la llei, doncs, el vot contrari és l’únic 
que ens garanteix el nostre dret d’actuar contra allò que creiem que és un frau de llei, que 
és el que està passant avui. Per tant, si volem prendre mesures contra aquests acords, 
que sembla que es prendran avui, l’única opció que ens queda és votar-hi en contra.  
 
A mi em sap molt greu dir-ho, però avui s’està produint un segrest de la democràcia amb 
la complicitat necessària i imprescindible dels habilitats estatals que pretenen anul·lar el 
vot d’aquells que no votem a favor sense saber ben bé perquè, incorrent en un clar abús 
de poder.  
 
A la vista de l’informe del secretari i com s’ha llegit anteriorment quan el concloïa dient: 
aquesta és la meva opinió, a menys que hi hagi alguna cosa més fonamentada, doncs jo 
creia que el secretari no coneixia la sentència del Tribunal Suprem del 13 de febrer del 
2015 que s’ha esmentat anteriorment. La meva sorpresa i el que encara em preocupa 
més és que el secretari sí que n’era coneixedor d’aquesta sentència, tot i que va creure 
que no era necessari incloure-la en el seu informe. Anant al seu informe, què deia? 
Doncs deia que els regidors que votessin a favor de l’aprovació d’un assumpte al qual 
s’hagués vinculat una qüestió de confiança no podran signar una moció de censura 
contra l’alcalde que ho hagués plantejat fins que transcorrin sis mesos. Així mateix, 
durant aquest termini tampoc aquests regidors, els que haguessin votat a favor, podran 
emetre un vot contrari a l’assumpte al qual s’hagués vinculat la qüestió de confiança que, 
dit sigui de pas, era l’aprovació inicial del pressupost, sempre que sigui sotmesa a votació 
en els mateixos termes que en tal ocasió. Cas que s’emeti aquest vot contrari, aquest vot 
contrari d’aquells regidors que van emetre un vot favorable, aquest serà considerat nul.  
 
En aquest informe de novembre sembla que no es creia o no s’interpretava que tothom 
que no votés a favor el vot seria nul. Bé, alguna cosa deu haver passat.  
 
En tot cas, s’han fet referències també a l’alcalde aquí a Cerdanyola, en un ajuntament 
proper, doncs, es va utilitzar aquest mecanisme. Suposem que es deu haver descuidat, 
però no ha dit una cosa que per a nosaltres és important i és que a Cerdanyola això ho 
van aplicar el mes d’abril. Què vol dir això? Doncs que entenem que l’alcalde de 
Cerdanyola des del setembre, octubre, novembre fins l’abril, va intentar pactar un 
pressupost. I en no haver pogut desbloquejar es va veure abocat a aquesta qüestió de 
confiança. Aquí al Masnou, no hi ha hagut cap bloqueig. Aquí al Masnou el que hi ha 
hagut és molt poca cintura per part de l’alcalde i un excés d’autoritarisme, que ens ha 
portat a aquesta situació.  
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Parlant d’informes de secretaris m’agradaria fer referència a un informe que tinc de 
l’Ajuntament de Montcada, província de València, no confondre amb Montcada i Reixac, 
té data juliol del 2017, per tant bastant recent. Si bé gran part de l’informe coincideix 
plenament amb l’informe que ha emès el secretari municipal, incorpora algunes coses 
que creiem interessants i que no entenem que l’informe del secretari no incorpori. I diuen 
així: tornen a fer referència a aquella sentència del Tribunal Suprem que hem parlat 
diverses vegades durant la nit d’avui. Entre altres coses diu: “la previsión contenida en el 
apartado 5 del artículo 197 bis de la LOREG se ha interpretado por el Tribunal Supremo 
en sentencia de fecha 13 de febrero de 2015. En primer lugar”, i transcriu ara la sentència 
del Tribunal Suprem, diu: “nada hay en el artículo 197 bis”, que és aquest article famós 
que ara no ens deixa votar en contra segons la interpretació que es fa aquí, doncs la 
transcripció del Suprem diu: “nada hay en el artículo 197 bis de la Ley Orgánica de 
Régimen electoral General que autorice a entender que la solicitud de la confianza esté 
vinculada a la aprobación definitiva del presupuesto anual.” 
 
És a dir, aquí hi ha un debat inicial, ja que se’ns vol censurar el vot. El primer debat que 
hauríem de tenir és saber si la qüestió de confiança es va vincular a l’aprovació inicial, 
com així va ser, i, per tant, no hi cabria considerar que el vot d’ara hi està vinculat. Però 
és que segueix la transcripció d’aquesta sentència del Tribunal Suprem, que entenem 
que alguna validesa deu tenir malgrat hi hagi vots particulars, i diu: “en tercer lugar, 
tampoco entendemos que en la consideración de que la aprobación del presupuesto es la 
inicial y no la definitiva, quiebre la finalidad del precepto de estudio. La situación de la 
corporación con una alcalde en minoría ya se ha desbloqueado, valga la expresión pues 
el pleno ha adoptado de forma tácita y por imperativo legal la decisión legalmente 
procedente. Ha aprobado el presupuesto, lo que permite abrir el trámite de información 
pública para que pueda adquirir carácter definitivo.”  
 
És a dir, si hi havia algun bloqueig va quedar desbloquejat quan va quedar aprovat 
inicialment. Però és que, tot i així, el Tribunal Suprem segueix i diu: “no entendemos que 
persistan estos supuestos la situación de bloqueo o rigidez que pretendió acometer el 
legislador al introducir en el ámbito municipal la cuestión de confianza.” És a dir que el 
Tribunal Suprem fa una interpretació totalment contrària al que aquesta nit s’està 
interpretant aquí, sense voler qüestionar el Suprem ni el nostre secretari.  
 
Però és que aquí, entrem en un altre punt que també transcriu la sentència del Tribunal 
Suprem i em sembla que se m’ha avançat abans el company del PSC, perquè diu: “que a 
partir de este momento no existe posibilidad de un nuevo bloqueo el pleno de la 
corporación aceptará o rechazará las reclamacions”, cosa que aquí no hem fet, “las 
atribuciones del pleno se agotan con el estudio de las reclamaciones y sólo prevé dos 
hipótesis, la aprobación definitiva del texto en su integridad si no hay reclamacions”, no 
és el cas perquè hi va haver reclamacions, o “la resolución de estas, solo de estas de las 
reclamaciones en el plazo de un mes”. Però aquí inventem una altra via, que és que ni 
aprovem el text perquè no podem ni resolem les al·legacions presentades.  
 
Bé, a mi només em queda dir-los que rectificar és de savis i no dubtem que vostès ho són 
molt, de savis. Per tant, siguin honestos, rectifiquin, estan a temps, no ens aboquin, com 
ja li he dit abans, a un contenciós administratiu que, en el millor dels casos, es resoldrà 
d’aquí quatre anys. Em nego a creure que no sàpiguen el que avui estan fent. Em nego a 
creure que vostès no puguin acceptar el que va dir el Tribunal Suprem, rectifiquin estan a 
temps. Utilitzarem totes les eines al nostre abast per tal de reconduir aquesta situació. 
Res més.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
  
Moltes gràcies. Si els sembla per tancar el debat, crec que jo no entraré en un debat 
jurídic, perquè tampoc crec que sigui la meva funció, almenys, plena confiança amb els 
informes que han fet els nostres habilitats i crec que està tot ben fonamentat.  
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És la pràctica que s’ha dut a terme en els ajuntaments que han utilitzat aquesta qüestió 
de confiança, abans ja s’ha explicat i a mi el que m’interessa és comentar alguns temes 
més de contingut, que són la funció que tenim els regidors, de no dedicar-nos, crec que 
jo, tothom és lliure, evidentment, de fonamentar la seves exposicions; però crec que 
m’interessa més entrar en el debat dels continguts i en els temes jurídics hi ha d’entrar 
segurament les persones que estan destinades a fer aquesta feina, evidentment s’hi pot 
estar en desacord, només faltaria.  
 
Jo només volia dir que nosaltres vam fer un acord amb el Grup Municipal d’ICV-EUiA de 
fer unes modificacions de crèdit, que ho tirarem endavant i intentarem arribar al màxim 
consens possible a partir de la proposta que podem consensuar amb ells, no només 
potser alguna de les propostes que es feia en la proposta que van fer sinó potser algunes 
propostes noves que puguin sorgir, que puguin ser molt interessants per incorporar i 
millorar la gestió, sobretot en l’àmbit de les polítiques socials, doncs, continuarem 
treballant en aquest sentit.  
 
I també està obert, evidentment no només amb ICV, sinó amb tots els grups municipals 
en què en el moment del tancament del pressupost i que podem discutir si no hi ha cap 
problema, que ja hem comentat en reunions bilaterals, amb el tema de la baixada de l’IBI, 
que tinguéssim algun problema que afectés la regla de despeses, si això no és cap 
inconvenient i, per tant, podem aplicar els romanents, doncs intentar arribar al màxim 
d’acords possibles per millorar les inversions i els serveis que hem de donar, que és la 
nostra funció principal al conjunt de veïns i veïnes del nostre municipi. Si els sembla 
passem a la votació.  
 
Resultat: Aprovat per 8 vots a favor, 1 vot en contra i 3 vots d’abstenció. 
 
Votació 
De conformitat amb allò previst a l’article 197 bis, apartat 8 de la Llei orgànica 5/1985, de 
19 de juny, de règim electoral general, els vots en contra emesos pels regidors i regidores 
dels grups municipals del PDeCAT-UNIÓ, (4 vots: Sr. Eduard Garcia, Sr. Jordi Matas, 
Sra. Meritxell Blanch i Sr. Romà López), PSC-CP (2 vots) i C’s (3 vots), s’han de 
considerar com a vots nuls i, per tant, el resultat de la votació és la següent: 
 
S’aprova per majoria simple dels 21 regidors i regidores presents: 8 vots a favor dels 
grups municipals d’ERC-AM-MES i ICV-EUiA, 1 vot en contra de la Sra. Mercè Aznar 
(PDeCAT-UNIÓ) i 3 vots d’abstenció dels grups municipals de la CUP-PA i PP. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Sí, senyor Suñé.  
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
No, només fer constància, fer constar a l’acta la queixa d’aquest portaveu perquè fa una 
interpretació de la llei, diu que no hem de parlar jurídicament, però fa una interpretació de 
la llei que és a mida pels seus interessos. En tot cas, que en quedi constància per escrit. 
També aprofitaria per demanar l’absència d’aquest regidor que tinc, que he de marxar per 
un tema sobrevingut. Demanaria marxar, absentar-ne. Jo crec que ja he parlat prou. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Doncs moltes gràcies, senyor Suñé. Senyor Avilés? 
 
En aquest punt de l’ordre del dia s’absenta el Sr. Ernest Suñé.  
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El Sr. Francisco Avilés 
 
Sí, gràcies. Nosaltres també volem mostrar i que consti en acta la nostra enèrgica 
protesta respecte a la decisió de considerar el vot nul, el que hem realitzat els companys 
de Grup Municipal de C’s. I, tot i que no ho compartim, doncs, avui ho respectarem, però 
lògicament demà haurem d’iniciar les accions pertinents perquè aquests vots que han 
sigut declarats nuls de forma, segons el nostre entendre il·legal, doncs poder tenir el seu 
reflex com qualsevol altre regidor que ha votat avui. Gràcies. I també demanaria excusar-
me perquè a mi m’ha sorgit també el mateix imprevist que al senyor Suñé. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Carai, carai... Doncs, sí, senyor Garcia.  
 
En aquest punt de l’ordre del dia s’absenta el Sr. Francisco Avilés. 
 
El Sr. Eduard Garcia 
 
Sí, nosaltres avancem que presentarem un recurs de reposició a l’acord que s’ha pres 
avui. Entenem que tenim un termini d’un mes. És així, senyor secretari? Bé, ens obligarà 
també a buscar sentències i jurisdisprudència. Jo crec que en tots els acords del plenari 
tenim dret a presentar un recurs de reposició. En tot cas, faci un informe d’aquests que 
tant li agrada fer i ja veurem. Moltes gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Vostè no s’ha d’absentar? 
 
El Sr. Eduard Garcia 
 
Em sap molt de greu per vostè, però em quedo fins al final del Ple. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Com que les dues persones que han intervingut després de la votació s’absentaven 
potser pensava que... Doncs queden disculpats de la seva presència. Doncs aniríem a les 
respostes de l’Equip de Govern. 
 
15. Contesta de l'Equip de Govern als suggeriments i les preguntes de la sessió 
anterior 
 
No n’hi ha hagut. 
 
16. Precs i preguntes adreçats a l'Equip de Govern 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Comencem. Senyor De las Heras, té alguna pregunta? 
 
El Sr. Federico de las Heras 
 
Sí, senyor alcalde, gràcies. Tinc algun suggeriment i alguna pregunta. Bé, la pregunta és 
en temes que hem comentat a la Junta de Portaveus. No entraré en els detalls, però és 
sobre la seguretat del Masnou. Seguretat que, en les últimes setmanes, s’ha vist afectada 
per, com vam comentar, en la incidència de robatoris, alertes que ja surten a tots els 
veïns que tenen alarmes mòbils i surten en els avisos que en aquestes zones s’estan 
produint robatoris, etc. És a dir, tots els usuaris de serveis mòbils, avui dia connectats a 
serveis d’alarmes, ens informen que la incidència de denúncies és més alta que fa uns 
mesos.  
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Ja ens va comentar la regidora en el seu dia, ahir exactament, ja es va comentar que la 
mitjana anual no quedava afectada, però que hi havia hagut una concentració uns quants 
dies. És clar, el que no podem mirar és que es trenqui la tendència i aquesta concentració 
perseveri d’ara en endavant. Llavors, li preguntaria, en l’àmbit nostre, dins la policia 
municipal i amb els mitjans de què disposem, tampoc som Mossos ni Policia Nacional, ni 
Guàrdia Civil saber si han pres o prendran algunes mesures de reforç, de vigilància i 
d’intensitat i en zones més sensibles del Masnou com pugui ser, doncs, les zones de 
rodalies, zones més als afores o zones on puguin ser sensibles pel pas de gent, etc. al 
respecte. Això m’agradaria que ens contestessin què és el que faran.  
  
Després, un tema d’ordre, d’ordre electoral. Encara queden cartells de la campanya 
electoral, que potser tocaria que algú els retirés perquè, és clar, tots els hem retirat i no 
sé si a algú se li ha oblidat, però hi ha algun fanal que tocaria ja fer neteja i estem una 
mica més que pesats. Deixem el poble com estava abans de la campanya i fins a la 
següent campanya, que esperem que sigui el més tard possible. 
  
Després, un tema més, senyor alcalde. Ja, durant no sé si van ser 15 o 16 mesos, li vaig 
dir, senyor alcalde, posi la bandera, posi la bandera, està incomplint la llei, fins que al final 
la sentència, la pressió va posar la bandera. No content a posar la bandera va embrutar 
la façana d’aquest edifici històric amb una plaqueta de plàstic que posa que està posada 
per imperatiu legal. Senyor alcalde, tregui això perquè això és inacceptable. Un altre dia 
cau la bandera d’Europa, senyor alcalde, posi la bandera d’Europa que no estava uns 
quants dies. No sé si ara ja està posada o no, però va haver-hi uns dies que no hi havia la 
bandera d’Europa.  
 
I ara tornem a les mateixes, senyor alcalde, no sé si ha tret ja el cartell d’aquí la façana, 
perquè he vingut a les fosques i no ho he vist bé. Un cartell aquí la façana, no sé si 
llibertat presos polítics o alguna cosa així portava. Senyor alcalde, vostè sap que no hi ha 
presos polítics en aquest país. No posi això a l’Ajuntament d’aquí. Hi ha presos per 
judicis, per delinqüència, per mil coses, però polítics Espanya, que és un dels països en 
democràcia, tal com medeixen els índexs de democràcia, un dels països amb 
democràcies consolidades d’Europa, no toca posar llibertat presos polítics. Més que res 
perquè en aquest país no hi ha presos polítics. Qüestió, doncs, això que les qüestions, 
doncs això, d’opinió, etc., de discrepància, com s’ha fet ara mateix amb els nostres 
juristes. Alguns presenten discrepància, vostè pot passar discrepància amb els juristes de 
l’Estat, de la Generalitat, els juristes, però no ho manifesti a la façana del nostre 
Ajuntament. A casa seva, amb els amics, això ja és cosa seva, el seu àmbit sí. Però 
aquest àmbit és de tots i com és de tots, no és vostè, és un, dos, tres, quatre fins a vint-i-
u i uns quants més que no som dels vint-i-u que estem aquí. Doncs respecti la neutralitat 
a la qual es deu aquest Ajuntament i tregui, si us plau, aquests cartellets impropis dins el 
nostre municipi.  
 
I una última pregunta de previsions. Ho acostumo a preguntar cada any i és una mica per 
veure si tenen intenció dins dels... Potser és una qüestió que podria ser també alguna 
cosa de pressupost, igual ho tenim que parlar i tot, mai se sap. Estem oberts també a 
parlar de pressupost, no només ICV, nosaltres també estem disposat a parlar de 
pressupostos, ja que som sis i estem disposats a parlar, ja que a mi no m’han cridat per 
parlar de pressupostos fins ara, doncs potser podem seure a parlar de pressupostos.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Cap inconvenient, senyor De las Heras.  
 
El Sr. Federico de las Heras 
 
Doncs jo estaré encantat de parlar de pressupostos, és a dir, de coses que ens afectin a 
tots aquí al municipi. I un dels temes que és una mica recorrent des que estic aquí, ja fa 
un sis anys i escaig, és un tema: què pensen fer per fer activitats a la platja, donar-li 
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contingut, a la platja. Perquè passen els anys, passa l’hivern i sembla que la nostra platja 
continua en la mateixa tònica que ha tingut fins ara. No se li ha donat un contingut, ni 
s’han ofert serveis ni s’ha deixat entrar empreses o emprenedors o a gent que vulgui fer 
activitats a l’hivern i altres temporades per omplir les nostres platges. Més que res perquè 
quan parlem de platja, és clar, jo agafo el tren cada dia fins a Calella i de tota la costa, la 
platja del Masnou no és una platja, és un gran camp, és el més gran de tots o dels més 
grans, és una àrea enorme i la tenim, penso jo, que desaprofitada no sé quants mesos 
l’any. Doncs no sé, deixi perquè juguin els gossos a l’hivern, per alguna cosa, però dotin 
de contingut la platja a l’hivern, perquè la tenim desaprofitada en gran mesura. Hi ha 
altres coses. Només preguntar-los si han pensat alguna cosa, i si no ho estan, si estarien 
disposats a parlar amb aquest regidor, si cal, en una reunió encara que pogués afectar 
una mica el pressupost per fer alguna coseta. Gràcies. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, senyor De las Heras. Senyora González, té la paraula.  
 
La Sra. Mònica González 
 
Gràcies, senyor alcalde. Bona nit a tothom. Sí, tinc unes quantes preguntes avui. 
Revisant els decrets que s’han aprovat durant el mes de desembre, principis de gener, 
vaig descobrir que s’ha sol·licitat la subvenció d’un programa que es diu Enfeina’t 2017 i, 
bé, el nostre Grup voldria saber què és aquest programa, si s’ha atorgat la subvenció i 
com s’aplicarà aquí al municipi. 
 
Després, la següent pregunta està relaciona amb les ofertes públiques que hi ha hagut 
darrerament també de personal d’aquí de la corporació. Em consta que n’hi ha hagut, 
com a mínim, dues. Una tècnica per Comunitat i Persones i un administratiu o tècnic per 
al Departament d’Ocupació i, bé, saber com estan, si ja s’han resolt? Aquesta és l’altra 
pregunta.  
 
Per un altre tema que és relacionat amb el tema del projecte de construcció del nou 
accés al camp de futbol. També m’agradaria saber com està aquest projecte, perquè és 
un tema, entre d’altres, que va ser un dels compromisos que vam tenir amb el nostre 
municipal i saber en quina fase ens trobem? Quina previsió hi ha, etc.? Una mica tenir 
més informació sobre el projecte.  
 
Després, per una altra banda, i soc coneixedora que avui es presenta una moció referent 
a aquest tema, però m’havia preparat la pregunta i era referent al tema de les escoles 
bressol municipals d’aquí, del Masnou. Saber quin pressupost anual s’hi dedica des del 
municipi? I si per part de la Generalitat hi havia deutes pendents, donat que hi ha hagut 
unes sentències últimament que s’han mostrat favorables a recuperar aquest deute que 
hi havia de la Generalitat, de les subvencions que hi havia previstes per a les escoles 
bressol municipals.  
 
Una última apreciació és que hi ha hagut també un document que s’ha signat amb 
l’Ajuntament de Montgat, entre el Masnou i Montgat, per un període de quatre anys, 
2017-2021, sobre promoció econòmica. Ens agradaria que ens fessin arribar el contingut 
d’aquest document i sobre què es basa. Moltes gràcies. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, senyora González. Senyora Crespo, té la paraula.  
 
La Sra. Elena Crespo 
 
Gràcies, senyor alcalde. Bona nit a tothom. També tenim una bateria de preguntes. 
Primer per al senyor Fàbregas, en Quim Fàbregas. És coneixedor, el senyor regidor, de 
l’estat poc curós del manteniment dels talussos del CAP d’Ocata? Amb quina freqüència 
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es fa el manteniment de la jardineria dels entorns? I si pensa l’Equip de Govern que és 
suficient aquesta freqüència? 
 
També una altra pregunta, no sé si seria de l’àmbit del medi ambient o de serveis 
municipals, quants i quins han estat els punts de recollida d’arbres de Nadal disposats pel 
veïnat en tot el terme municipal durant aquesta darrera campanya? Quants arbres s’han 
recollit? Creu l’Ajuntament, l’Equip de Govern, en tot cas, que el dispositiu és suficient? 
Nosaltres, com a prec, pensem que no i demanaríem una reflexió sobre aquest tema.  
 
Per al senyor Alfaro, una pregunta sobre serveis socials. Segons un estudi que va sortir a 
El País, de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales de España, el 
Masnou ocupa la posició número 16 com a municipi espanyol que menys diners dedica a 
serveis socials per habitant. Entenem que aquesta situació no es deu a la manca de 
necessitats socials sinó a la falta de priorització de polítiques de benestar social al 
municipi. Per tant, preguntem al Govern i al senyor Alfaro, quina és la ràtio pressupost per 
habitant que el Masnou inverteix en els serveis socials? I, d’altra banda, si pensa revertir 
aquest Equip de Govern aquest deshonrós índex i realment invertir veritablement en la 
cura dels seus vilatans i vilatanes? 
 
Per a la senyora Neus, la senyora regidora de Cultura, voldria saber com valora la poca 
participació, segons aquest Grup, de carrosses a la cavalcada de Reis d’aquest any. 
Pensa que caldria invertir amb més incentius o suports a les entitats perquè es poguessin 
animar a participar? Va haver-hi concurs de carrosses aquest any? Com es va 
concloure? 
 
D’altra banda, al Govern, aquesta és una pregunta més relacionada amb seguretat 
ciutadana, segurament la senyora Folch em podrà donar resposta. Fa pocs dies ens vam 
assabentar d’una agressió que hi va haver a uns joves del poble a la baixada del port, a 
l’espai entre l’estació del Masnou i el port. Sabem que són situacions que creen alarma 
social, però sí que és cert que hi ha alguna situació de descontrol els caps de setmana en 
aquell punt. És un punt conflictiu. Per tant, nosaltres volíem demanar si pensa 
l’Ajuntament desplegar algun dispositiu específic per garantir un oci segur als joves que 
facin servir com a opció els locals del port, com a diversió de cap de setmana.  
 
Igualment, també ens ha arribat que hi ha percepció d’inseguretat per part de gent del 
Masnou en el que diuen que hi ha hagut un repunt de robatoris. Nosaltres voldríem saber 
si això és una percepció o que diuen les dades de la darrera Junta de Seguretat, si 
aquest Govern corrobora aquest repunt en aquest tipus de delictes i, en tot cas, si hi ha 
algun pla d’acció preventiva al respecte que calmi aquesta percepció d’inseguretat del 
veïnat. 
 
D’altra banda, voldríem demanar al Govern una revisió de tots els actes del Ple per 
conèixer quines són les persones reconegudes amb honors i distincions per aquest 
consistori i per quins motius, fins a l’actualitat. Jo et diria des del 79, però bé, potser em 
passo molt, però ja hi esteu acostumats.  
 
D’altra banda, fèiem alguna pregunta fa un parell de plens referent a la ubicació de nous 
serveis al CAP d’Ocata. Hem corroborat per l’article del Viu que s’instal·laran alguns 
serveis que creiem nosaltres d’ús de públic incompatible. Persones amb addiccions amb 
infants que acudeixen a salut mental, vagi per davant que nosaltres no estem en contra ni 
molt menys que arribi un centre d’atenció a les drogoaddiccions en aquest poble, perquè 
sabem que és un servei que millora l’assistència en salut mental, però pensem que potser 
s’hauria de pensar una miqueta en la compatibilitat dels usos d’aquests dos serveis en el 
mateix espai. A més, aprofitant que tenim una gerència única dels dos caps i que, potser, 
en el cap del Masnou es podrien reubicar un dels dos. I ja està.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Senyor Màxim Fàbregas, endavant.  
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El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Bona tarda, jo he passat les preguntes al senyor secretari, però en llegiré tres: 
 
Es copien literalment les preguntes lliurades al senyor secretari, de les quals el senyor 
Màxim Fàbregas només llegeix les números 7, 8 i 10. 
 
1. En resposta a la nostra pregunta sobre la situació de la carpa que utilitzen les sòcies i 
els socis del Casal d’Avis d’Ocata, el Govern ens informa que s’ha posat en contacte amb 
l’empresa que la va instal·lar per cercar mesures que contribueixin a millorar l’actual 
situació. Vista la resposta preguntem, al Govern sobre quina és la previsió per tal de 
conèixer les actuacions a realitzar i, al mateix temps, li demanem que, abans de fer cap 
actuació, en parlin amb la Junta del Casal per tal de tenir en compte la seva opinió al 
respecte. 
 
2. En relació amb la situació en què es troba el camí d’accés que moltes de les persones 
associades al Casal d‘Avis d’Ocata utilitzen per accedir-hi des del c/ Fontanills, el mes 
passat vàrem demanar al Govern que actués per posar fi a aquest problema al més aviat 
possible i que encarregués als serveis tècnics municipals que estudiessin quina és la 
millor solució per aconseguir-ho. En la resposta obtinguda se’ns informa que, 
periòdicament, es procedeix a posar-hi sauló i que els xaragalls que es formen en el camí 
són conseqüència de l’aigua de l’escorrentia que hi baixa quan plou amb abundància. 
Se’ns diu també que, properament, procediran a arranjar el camí. El nostre grup creu que 
posar-hi sauló periòdicament és una solució provisional poc efectiva ja que, com a 
màxim, soluciona el problema fins a la següent pluja i, per aquesta raó, insistim en la 
nostra demanda del Ple anterior en el sentit que els serveis tècnics municipals estudiïn 
quina és la millor solució definitiva a aquesta problemàtica, que posa en perill la integritat 
física de les persones que transiten per aquest camí, moltes de les quals són socis i 
sòcies del Casal d’Avis.  
 
3. Amb motiu dels escrits certificats, tramesos per l’Ajuntament del Masnou, que un 
nombre indeterminat de famílies del nostre municipi estaven rebent en les darreres 
setmanes, i en els quals se’ls notificaven liquidacions complementàries en concepte 
d’impost sobre béns immobles dels exercicis 2014, 2015 i 2016, vàrem fer un seguit de 
preguntes al Govern municipal. 
 
La resposta obtinguda, que ve signada per l’alcalde, no respon cap de les preguntes 
efectuades, per la qual cosa ens veiem en l’obligació de tornar-les a formular, esperant 
que, en aquesta ocasió, una lectura més acurada ens permeti obtenir les respostes que 
demanem. 
 
Aquesta és la reformulació de la pregunta:  
Hem esbrinat que molts ajuntaments de la província de Barcelona havien informat 
prèviament els seus veïns i veïnes de la propera arribada d’aquestes notificacions, però 
no ens consta que això hagi estat així en el cas de l’Ajuntament del Masnou.  
 
Preguntem al Govern si, abans que l’alcalde del Masnou dictés la corresponent resolució, 
l’Ajuntament va informar la ciutadania del Masnou d’aquesta circumstància.  
 
Si així ho va fer, voldríem saber en quines dates es va realitzar aquesta informació, a 
través de quins mitjans es va produir i demanem còpia de la informació realitzada. 
 
En el cas que el Govern no hagués informat voldríem saber quines van ser les raons que 
poden justificar aquesta manca d’informació sobre una situació que afecta l’economia de 
moltes de les famílies del Masnou. 
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4. En resposta a les preguntes efectuades pel nostre Grup el mes passat en relació amb 
les obres realitzades a Roger de Flor, 33 i a les llicències sol·licitades, el Govern ens 
informa que en el cas dels baixos 1a i de l’àtic 2a, les comunicacions prèvies presentades 
el passat 11 de desembre han estat informades favorablement pels serveis tècnics 
municipals i que, en realitzar la liquidació complementària, s’ha procedit a aplicar el tipus 
impositiu del 3 % en haver iniciat les obres sense haver obtingut prèviament la llicència 
corresponent i que s’arxivaran els expedients de protecció de la legalitat urbanística 
incoats per haver realitzat obres que excedien la comunicació d’obres presentada. Pel 
que fa a l’habitatge del 1r 1a, se’ns diu que també ha estat informada favorablement la 
comunicació prèvia presentada i que s’ha realitzat una liquidació complementària en ser 
superior el pressupost al que es va declarar el passat mes de juliol. 
 
Agraïm la resposta obtinguda, demanem al Govern que vetlli per comprovar totes les 
obres que es realitzin en aquest edifici i que ens faci arribar còpia de les tres 
comunicacions prèvies presentades l’11 de desembre i dels corresponents informes 
emesos pels serveis tècnics municipals. 
 
5. En resposta a la nostra pregunta sobre la situació en què es troben els expedients 
d’ordre d’execució, incoats amb motiu de la inspecció realitzada el 10 d’octubre per 
l’inspector d’obres, per tal que els propietaris dels solars situats al torrent Umbert 
procedissin a la seva neteja i condicionament, se’ns informa que s’han dictat sengles 
decrets advertint de la imposició de multes coercitives per incompliment de l’ordre 
d’execució.  
 
Demanem al Govern que vetlli perquè es compleixin els terminis previstos als decrets i 
que ens en faciliti una còpia al més aviat possible, sense haver d’esperar a la vigília del 
Ple del mes de febrer. 
 
6. Pel que respecta a les escoles bressol, els plecs de condicions estableixen un seguit 
d’obligacions per a les empreses adjudicatàries.  
 
Han passat prop de 4 anys des de l’inici de la concessió i el nostre Grup vol analitzar el 
compliment d’algunes de les obligacions contingudes als plecs, com ara les següents: 
 
“f.8) L’adjudicatari/a ha de facilitar a l’Ajuntament, abans de l’inici de la prestació del 
servei, la relació del personal, juntament amb les seves funcions i titulacions. 
L’adjudicatari/a haurà de comunicar immediatament i per escrit a l’Ajuntament del Masnou 
qualsevol modificació que es produeixi en la relació inicial de persones adscrites a la 
realització del contracte.” 
 
“f.10) L’empresa adjudicatària ha de vetllar perquè hi hagi una continuïtat en l’equip 
educatiu de l’escola, evitant que es produeixin canvis o substitucions, si no són 
estrictament necessàries o per raons de força major.” 
 
 “f.12) El personal substitut haurà de complir els mateixos requisits de titulació requerits 
per al personal titular. De les baixes i de les corresponents substitucions, l’adjudicatària 
haurà d’informar per escrit i al més aviat possible a l’Ajuntament.”  
 
És per aquesta raó que preguntem al Govern:  
 
Quina és la relació inicial del personal, juntament amb les seves funcions i titulacions, que 
les empreses adjudicatàries dels contractes van adscriure al servei de les escoles bressol 
Sol Solet i La Barqueta a l’inici? 
 
Quina és la relació actual del personal, juntament amb les seves funcions i titulacions, 
que les empreses adjudicatàries dels contractes tenen adscrit al de les escoles bressol 
Sol Solet i La Barqueta a l’inici? 
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Quines són totes i cadascuna de les modificacions que s’han produït, a cadascuna de les 
escoles bressol, en la relació inicial de persones adscrites a la realització del contracte 
des del seu inici fins a data d’avui? Demanem al Govern que ens faciliti els escrits que, en 
compliment dels plecs, li hagin estat adreçats per les empreses adjudicatàries del servei 
per informar de cadascuna de les modificacions que s’hagin produït. 
 
Demanem al Govern que ens faciliti còpia de les comunicacions rebudes de les empreses 
adjudicatàries en compliment de l’establert a l’apartat f.12). 
 
7. El cap de setmana passat es va inaugurar l’exposició "Jordi Alumà i els seus 94 anys: 
darrera obra" i, en la seva intervenció, la regidora de Cultura, Sra. Neus Tallada, va 
recordar que al Masnou hi ha una escultura d'aquest artista que identifica el municipi, La 
Nimfa. El nostre Grup creu que el merescut homenatge que es va retre a en Jordi Alumà 
serà incomplet si el Govern no elimina tots els grafits que, actualment, embruten aquesta 
escultura i, per aquesta raó, demana al Govern que, al més aviat possible, procedeixi a 
eliminar-los. 
 
8. El mes de desembre de 2016, el nostre Grup municipal va presentar una moció sobre 
la municipalització del servei de subministrament d’aigua. En el mateix Ple, el nostre Grup 
va acceptar retirar la moció vist el compromís assumit per l’Equip de Govern que deia el 
següent: “Com a Equip de Govern agafem el compromís de realitzar, abans del primer 
trimestre de 2019, un inventari de béns i instal·lacions del servei, un estudi de viabilitat 
jurídica i econòmica de la gestió directa del servei d’aigua i d’altres alternatives que 
contribueixin a millorar el servei i constituir una comissió formada per un membre de cada 
grup municipal, presidida per l’alcalde o regidor en qui delegui, així com es pugui convidar 
també tècnics municipals, organismes, persones i col·lectius interessats per tal d’analitzar 
els resultats, així com mantenir puntualment tots els grups municipals informats de totes 
les actuacions relacionades amb els compromisos anteriors:”  
 
Han passat 13 mesos i el temps se’ns tira al damunt, per la qual cosa preguntem al 
Govern en quin estat es troba el compliment dels acords abans esmentats i l’instem a 
accelerar els treballs necessaris per tal que les tasques pendents estiguin finalitzades 
abans del primer trimestre de 2019, com es recollia amb el seu compromís que consta a 
l’acta del Ple de desembre de 2016. 
 
9. En les darreres setmanes, les xarxes socials s’han fet ressò de l’estat de brutícia i 
abandonament que, amb massa freqüència, presenta el pas soterrat de l’estació de 
rodalia del Masnou. Rajoles trencades, parets pintades i terra ple de bosses, ampolles 
trencades i líquid vessat formen part del dia a dia del pas, situació que es dona amb més 
intensitat el cap de setmana. Preguntem al Govern si s’ha dirigit per escrit als 
responsables del servei per tal de requerir-los que mantinguin el pas en les condicions 
necessàries de neteja i salubritat. Si ho ha fet demanem còpia escrita dels escrits 
efectuats i, si no ho ha fet, li demanem que ho faci amb la màxima urgència. Si ho 
considera necessari, li podem facilitar fotografies dels fets denunciats. 
 
10. Amb motiu de la campanya de suport a la sol·licitud d’ajuts al pagament de l’IBI de 
2017 feta pel nostre Grup, hem tingut l’ocasió de comprovar el desastrós estat en què es 
troben les bústies dels tres edificis d’habitatges públics de lloguer per a joves situats a La 
Colomina. Aquesta situació, que ja havia estat denunciada pel nostre Grup en aquesta 
mateixa sala en una altra ocasió, posa de manifest la desídia de l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya pel que fa al manteniment i conservació d’aquests habitatges. Exigim al 
Govern que es dirigeixi a l’AHC, per escrit i amb la màxima urgència, urgint-la a substituir 
aquestes bústies per unes noves bústies i, si el Govern ho considera necessari, li podem 
facilitar fotografies de l’estat de les bústies. 
 
11. En moltes ocasions hem preguntat al Govern per la situació en què es troben els 
habitatges públics de lloguer a preu assequible que, destinats a la gent gran del Masnou, 
s’han de construir a Joan XXIII – Olivé Gumà. La resposta reiterada és que s’està 
treballant per tal que les obres s’iniciïn al més aviat possible, però han passat ja molts 
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mesos i fa temps que hem perdut la paciència. Per aquesta raó, demanem al Govern que 
s’adreci per escrit a la Generalitat de Catalunya instant-la a iniciar les obres de manera 
immediata i que, una vegada tramès, ens faci arribar còpia de l’escrit esmentat. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Per part de la CUP hi ha alguna pregunta? Per part de C’s? Per part del 
PDeCAT? Senyora Blanch.  
 
La Sra. Meritxell Blanch  
 
Es copien literalment les preguntes lliurades al senyor secretari, les quals llegeix. 
 
1. Voldríem conèixer com s’està desenvolupant la nova contractació del servei a la dona 

a través del CIRD. És a dir: relació empresa-ajuntament, acollida en les usuàries i la 
distribució de les tasques entre la tècnica d’Igualtat i les treballadores del CIRD 
(psicòloga, jurista i treballadora social). 
 

2. Suposem que des del Servei Territorial d’Ensenyament ja han notificat el nombre de 
línies previstes per al curs 2018-2019. Quin és el nombre de línies de sortida? 

 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, senyor Garcia.  
 
El Sr. Eduard Garcia 
 
Sí, abans de les preguntes, si em permet una referència a la intervenció del PP, que ha 
dit que la democràcia d’aquest país com una de les més desenvolupades, si no he entès 
malament. Miri, vostè si som demòcrates que aquest mateix vespre s’han declarat nuls 9 
vots només perquè no eren favorables al que proposava l’Equip de Govern. Entre d’altres 
coses per coses com aquestes alguns de nosaltres estem desitjant sortir corrents 
d’aquest país. Ara sí que ja passo a les preguntes.  
 
Es copien literalment les preguntes lliurades al senyor secretari, de les quals el senyor 
Eduard Garcia només llegeix les números 1, 2, 3, 4, 5 i 7. 
 
1. El passat Ple de desembre vaig fer un suggeriment adreçat a I’Equip de Govern en el 
sentit que els decrets dels quals donem compte en el Ple siguin consultables des de la 
carpeta del regidor, com a mínim pel que fa al contingut. En la seva resposta, la Sra. 
Folch explica el següent: “A la part interna del BPM també anem afegint funcionalitats 
de manera progressiva encara que no siguin visibles per part dels regidors. Com que la 
nostra voluntat és millorar la plataforma, ens fem nostre el suggeriment i l’afegirem a la 
llista de millores pendents d’implementar. Esperem que en breu estigui disponible i en 
aquell moment us informarem.” 
 
Com que no sabíem que hi haguessin millores pendents d’implementar, ens agradaria 
conèixer quines són aquestes millores i quan està previst que puguin estar operatives, 
així com una previsió sobre quan podrà estar operativa la consulta dels decrets. 
 
D’altra banda, també ens agradaria saber l’abast que té això de donar compte dels decrets 
dels quals seguim ple rere ple sense conèixer-ne el contingut. 
 
2. També en el Ple de desembre passat ens interessàvem per la Resolució del contracte 
relatiu a les obres de construcció del nou accés al camp municipal d’esports del Masnou i 
l’ordenació de la finca dels masovers de la Casa del Marquès i demanàvem el nou calendari 
previst. 
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Doncs bé, el regidor d’Obres, Sr. Plana, en la seva resposta, després d’explicar els motius 
de la resolució del contracte, acabava la resposta indicant el següent: “EI termini per a la 
presentació d’ofertes es va obrir el dia 2 de gener de 2018 i finalitza el dia 29 de gener 
d’enguany.” 
 
Com que suposem que no va entendre la segona part de la pregunta li tornarem a fer la 
petició avui. Ens agradaria rebre un calendari actualitzat previst per a aquesta actuació, i 
quan diem calendari volem dir els terminis i les actuacions que prevegi des del moment 
actual fins a la finalització de les obres. 
 
3. Entre els decrets dels quals es va donar compte l’últim plenari, hi figura el decret 
2017LLDA002148, d’adjudicació del contracte menor per a la transcripció de les actes 
dels plens extraordinaris del mes d‘octubre de 2017. Si bé el mes d’octubre varen tenir 
IIoc dos plens extraordinaris i, per tant, atenent-nos a la descripció del decret, doncs, 
recordo que els regidors no tenim accés a la visualització dels decrets, el contracte 
abastaria aquests dos plens, actualment només ens consta la transcripció d’un. Ens 
agradaria saber els motius que han generat que, dos mesos després, seguim sense tenir 
encara l’acta d‘un, així com obtenir còpia del contingut del decret. 
 
4. Seguint amb les transcripcions dels plens, a dia 12 de gener, falten les actes dels 
següents plens: Ple del 26 d’octubre, Ple del 16 de novembre, Ple del 22 de novembre, 
Ple del 20 de desembre i Ple del 8 de gener. Com es pot veure, s’acumulen uns 
endarreriments de fins a 3 mesos. Ens agradaria saber quins són els motius d’aquests 
endarreriments així com quines mesures pensa prendre I’Equip de Govern davant aquesta 
situació, donat el perjudici que ens causa, per a I’exercici dels nostres drets, la manca 
d’aquestes actes. 
 
5. Ens agradaria saber si l’Equip de Govern ha començat a negociar ja amb els sindicats 
alguna modificació de la plantilla, el catàleg i la relació de llocs de treball de l’exercici 
2018. De ser així, ens agradaria conèixer quina ha estat la proposta de I’Equip de 
Govern així com còpia de les actes de les meses de negociació. 
 
6. Lligat amb el punt anterior i donada la Llei 3/2017, de 27 de juny de 2017, de pressupostos 
generals de I’Estat per a I’any 2017, i pel que fa a la seva aplicació, ens agradaria 
conèixer en quins àmbits queda fixada la taxa de reposició fins a un màxim del 100% i 
en quantes places es tradueix això per al nostre municipi. 
 
De la mateixa manera, ens agradaria saber si hi ha places que quedarien previstes dins 
la taxa de reposició extraordinària per interinatges anteriors a l’1/1/2014 i dins taxa de 
reposició extraordinària per interinatges anteriors a l’1/1/2005. 
 
7. Hem vist també que la Generalitat de Catalunya, segons registre del dia 19/01/2018, ha 
acceptat la renúncia i I’inici de revocació de la subvenció de plans d’ocupació. Ens agradaria 
conèixer quina era la subvenció demanada inicialment, així com els motius que han portat a 
I’Ajuntament a renunciar a una subvenció d’aquest tipus. 
 
8. Voldríem rebre còpia dels següents decrets: 2017LLDA002341, 2017LLDA002342, 
2017LLDA002344, 2017LLDA002345, 2017LLDA002355 i 2017LLDA002372. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Senyor De las Heras. 
  
El Sr. Federico de las Heras 
 
Gràcies, senyor Garcia. No sé si vostè ha barrejat truites amb llonganisses, però 
precisament, gràcies a la democràcia que vostè tant defuig, el senyor alcalde, que sembla 
que hauria de ser del mateix seu parer en aquestes coses, n’ha sortit prou beneficiat. En 
tot cas, la democràcia està per acceptar el que ens agrada i el que no ens agrada. Per 
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recórrer el que no ens agrada i acceptar les normes. Uns hi estaran d’acord i altres no, 
però per això està. Si per això vol fugir del país, escolti’m defugiria tots els països 
demòcrates del món, però l’Àfrica, Nigèria i altres països tercermundistes són molt grans, 
o sigui, té l’aeroport del Prat amb uns vols sensacionals si tan li interessa defugir 
d’aquestes coses. Gràcies. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Anem a les respostes, si els sembla. Les respostes per part del Govern? Senyora 
Tallada. 
 
La Sra. Neus Tallada 
 
Molt bé, per avançar una mica la resposta a la pregunta que m’ha fet l’Elena referida a la 
cavalcada, ja li farem de forma més detallada, perquè no cal dir noms d’entitats ni 
personalitzar-ho, però sí que li puc dir que en relació amb la participació de l’any anterior 
hi ha hagut dues baixes i una alta nova. Vull dir que la diferència real ha sigut d’una 
carrossa. Quant al concurs també, no sé dir-te si són dos anys que ja no es fa concurs, 
que es dona un diploma de participació i que tant en la comissió que fem per organitzar la 
cavalcada com a la valoració segueixen desestimant aquesta part de la cavalcada. Estem 
treballant per fer canvis de cara l’any vinent o formular-ho d’una altra manera, però de 
moment, evidentment, no està definit. Però ja li passaré més detalls de les entitats.  
 
I a la Txell, bé, hem estat parlant justament abans del Ple de les preguntes que m’acabes 
de fer que, evidentment, et detallaré amb molta més informació a la trobada que hem 
programat per a la setmana vinent, però sí que és veritat que tenim el nou servei del 
CIRD establert, ara no sé dir si és un mes i mig o dos que està en funcionament. Sí que li 
puc dir que, donats els canvis que s’han fet a la regidoria, avui per Junta hem aprovat la 
persona responsable del contracte, que ha passat a estar directament vinculada a 
Igualtat, a Serveis Socials. I fins aquí. Gràcies. 
  
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Senyor Alfaro. 
 
El Sr. Albert Alfaro 
 
Gràcies, senyor alcalde. Per respondre unes quantes preguntes que m’ha preguntat la 
senyora Crespo. En relació amb la despesa per habitant en serveis socials, primer de tot, 
coneixem l’estudi però no és un estudi que sigui comparable o de referència per poder 
saber l’estat actual del municipi en relació amb la despesa per habitant en serveis socials. 
Això hauríem d’anar a una base de comparativa més clara, com poden ser els cercles de 
la Diputació, que és allà on ens podem agafar i comparar amb municipis del nostre 
entorn. També és cert que en aquest estudi no se sap el que s’està ficant en política 
socials, el pla de drogodependències en el cas del Masnou està vinculat a salut pública i 
no està comptat a serveis socials. Per tant, hem de saber què és el que compta com a 
serveis socials i a cada municipi què és el que fiquen a serveis socials i, per tant, hem 
d’anar a buscar les fonts on es poden comparar per saber en quin estat ens trobem i on 
comparar-nos. Sí que és cert que hi ha hagut un increment en els últims tres-quatre anys 
despesa per habitant. Ja li farem arribar la documentació i aquestes dades per tal que les 
tinguin disponibles.  
 
En relació amb els serveis nous que estem oferint al CAP d’Ocata, que s’oferiran, primer 
de tot estem parlant que són serveis de persones que actualment es troben controlades, 
no són casos extrems, en el qual s’està treballant per minimitzar qualsevol impacte 
negatiu i oferir uns serveis de qualitat i, per tant, estem fent el seguiment per tal que no hi 
hagi cap tipus de problemes o d’incompatibilitat. De moment s’està estudiant, s’està 
treballant i en la reunió que vam tenir fa uns mesos respecte nous serveis no es va 
detectar cap mena de problema, actualment, a l’hora d’oferir aquests nous serveis. 
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Respecte al senyor Màxim Fàbregas que deia les bústies dels habitatges que tenim al 
sector de la Colomina i les bústies, en som conscients, de l’estat, i estem treballant per 
intentar resoldre la situació actual. Gràcies. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Senyor Quim Fàbregas. 
 
El Sr. Joaquim Fàbregas 
 
Gràcies, senyor alcalde. En relació al tema, la pregunta que ha fet el senyor De las Heras 
en relació amb els cartells electorals, diguem-ne, informarem els partits per tal que 
procedeixin a retirar-los com més aviat millor. 
 
Pel que fa al punt de recollida d’arbres de Nadal, ja li especificaré quins són els punts, ja 
que se n’han posat a Països Catalans, a Bell Resguard, crec que a Ramón y Cajal i no sé 
si un parell més. En tot cas, són els mateixos que l’any passat; però, bé, ja li especificaré i 
si puc concretar el nombre d’arbres que hem recollit. Encara estan actius fins al dia 31 de 
gener per recollir arbres. 
 
I, després, en relació amb el tema de neteja de grafits, ja mirarem d’activar-ho com més 
aviat millor. 
 
I en relació amb el tema de municipalització del servei d’abastament d’aigua. Informar-lo 
que avui mateix, a la Junta de Govern, han aprovat tot el paquet d’ajuts que demanem a 
la Diputació. Un dels recursos que ofereix la Diputació i que nosaltres hem prioritzat, per 
dir-ho d’alguna manera, és sol·licitar a la Diputació que ens subvencioni l’estudi sobre la 
municipalització del servei d’aigua al Masnou i esperem que ens sigui atorgat aviat. De 
fet, hi ha una sèrie d’actuacions, quatre o cinc, que hem considerat prioritàries i aquesta 
n’és una.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Senyor Plana, ara li toca a vostè.  
 
El Sr. Ricard Plana 
 
Gràcies, senyor alcalde. Era, crec que responc el mateix tema, a una pregunta del PSC i 
també del PDeCAT, bé, el mateix tema que no és exactament la mateixa pregunta. 
Vosaltres em preguntàveu pel tema de les obres, què ha passat, entenc jo. Bé, quan 
s’havia acabat tot el procés de licitació de l’accés al camp de futbol, l’edifici dels 
masovers. Quan ja estava tot el procés de licitació acabat, l’empresa, abans de començar 
les tasques que vam veure que començava amb celeritat, i un dia vam veure que entrava 
en preconcurs de creditors i deixava l’obra. Llavors, s’ha hagut de tornar un altre cop, 
quan ja tot el procés estava fet, un altre cop, a començar el procés de licitació, que és, i 
enllaço amb l’altra pregunta que em fèieu. Que és el que ara el dilluns vinent, el dia 29, 
s’acaba el termini per a la presentació d’ofertes un altre cop de la nova licitació que estem 
fent. Amb la qual cosa, el calendari total de les obres, del total de les obres, no hi ha cap 
problema a fer-lo arribar tot i sabent que aquest terminis precisament de licitació són els 
que poden ballar més. Ja sabem que, a vegades, des de la justificació, baixes temeràries 
o la documentació que no es porta fins al final de tot de la licitació fa que realment 
nosaltres tampoc podem saber exactament quan s’acaba i quan realment tenim empresa. 
I, després, quan en aquest cas encara el teníem a sobre, després ens va fallar, però 
miraré de fer un calendari aproximat amb unes variables i fer-lo arribar. Gràcies  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Senyora Folch. 
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La Sra. Sílvia Folch 
 
Bona tarda de nou. Per donar resposta a les preguntes que m’han anat efectuant. Aniré 
per ordre per no deixar-me, ningú. Respecte al tema de seguretat ciutadana que em 
comentava el senyor De las Heras, i del qual ja vam parlar profundament ahir a la Junta 
de Portaveus, i com vostè, bé, va anotar, és cert que jo ahir li vaig comentar una petita 
remuntada d’uns fets determinats, si bé és cert que, comparat el mateix període de l’any 
anterior tan sols hi ha hagut un increment d’un 1,26 %. No obstant, vostè em demana 
quin tipus de recursos apliquem. La Policia Local ens coordinem amb Mossos 
d’Esquadra. Per tant, la seguretat planificada per aquesta repuntada, per aquests 
incidents que hi ha hagut, es coordinen els Mossos d’Esquadra i la Policia Local i en els 
àmbits, com ahir li deia, de més intensitat o de més perillositat o que tenim detectats que 
són els que hem d’intentar tenir la planificació més determinada.  
 
Per respondre la senyora González respecte a la subvenció Enfeina’t que vostè ha 
detectat, i el lligo amb la darrera pregunta que vostè em deia sobre quin era el contingut 
del conveni que havíem signat amb l’Ajuntament de Montgat. Enfeina’t és un programa 
que ha vingut d’ocupació per a persones aturades de llarga durada on, per poder 
concórrer, havien de ser municipis que superéssim els 30.000 habitants. Per això, el 
conveni que hem fet amb Montgat per poder accedir a aquesta subvenció, que sí que ens 
han atorgat i que, en principi, si tot va bé i trobem les persones, s’incorporaran sis 
persones a la brigada. Sí, bé, eren un tipus de professions una mica limitades i hem 
decidit d’aquest tipus de professions.  
 
Després, respecte a l’oferta pública. En aquests moments només tenim un lloc, però ja el 
tenim en marxa, estem en procés de selecció i el que sí que tenim en marxa són quatre 
borses temporals. Els processos de preinscripció ja s’han tancat i estem també en el 
període de selecció, és a dir, i són d’arquitectes, de tècnic d’ocupació, d’aparelladors i 
policies locals. Aquestes són les quatre borses que tenim actualment en marxa.  
 
També, ha preguntat vostè, respecte a una moció que després parlarem i segurament el 
debat serà molt més ampli. Em preguntava respecte a les escoles bressols, quin era el 
seu pressupost anual i si la Generalitat mantenia deutes per les subvencions. Entenc que 
el que em pregunta és, no quin és el pressupost de les escoles sinó quin és el cost de 
l’Ajuntament. Perquè les escoles bressol es nodreixen tant de la licitació o concessió que 
van guanyar en el seu dia i que per part de l’Ajuntament oscil·la els 157.000 €, tot això li 
ho detallaré a través de resposta escrita, perquè ja entenc que ara prendre nota dels 
números és una mica embolicat... i així li puc anar explicant. Però, per una altra banda, 
les escoles bressol també tenen una altra font d’ingrés, que són allò que paguen per 
l’escolarització les famílies i que oscil·la els 195.000 €, dels 157.000€ que abona o que 
paga l’Ajuntament a través de licitació, aquests 157.000 corresponen a dues escoles 
bressol. Una d’elles oscil·la els 76.000 € i l’altra, els 81.000 €. I d’aquestes quanties que 
paga l’Ajuntament, alhora rebem les subvencions, que abans entraven de forma directa a 
través de la Generalitat, que són a través de la moció, ja veurem que han anat fent 
retallades. Ara, actualment, qui ens abona quasi el 50 % o més del 50 % d’aquest cost és 
la Diputació de Barcelona. De tot això ja li donaré més informació.  
 
Per continuar parlant amb la senyora Crespo, que m’ha fet també dues preguntes. Com 
he comentat abans amb el regidor De las Heras i els portaveus que aquí són presents, 
respecte aquestes dues incidències aquesta regidora va donar àmplies informacions a la 
Junta de Portaveus d’ahir. Justament perquè són temes de seguretat i, tot i que no tinc 
cap inconvenient en després transmetre-li les informacions que consideri, però preferiria 
no tractar-les ara en el Ple, donat que són temes de seguretat. Malgrat tot, ahir el que sí 
els vaig comentar, a part d’aquests dos temes, és que, si bé és cert que com li he 
comentat al senyor De las Heras en un moment determinat o aquest cap de setmana és 
cert que hem tingut una petita remuntada, en paràmetres generals la incidència ens 
estem mantenint en el mateix grau d’incidència de robatoris d’un any enrere. Per tant, no 
podem parlar més que d’un fet aïllat i, com deia al senyor De las Heras, intentarem posar-
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hi remei. I com també li he comentat estem en coordinació, Mossos d’Esquadra i la nostra 
Policia Local reforçant els serveis per anar baixant aquesta sensació d’inseguretat. Parlo 
de sensacions d’inseguretat, perquè realment les dades no ens diuen que siguin casos 
que superin les dades que tenim de l’any passat.  
 
Continuant per la senyora Blanch, que m’ha comentat si ja s’havia produït la reunió amb 
el Departament d’Ensenyament i s’havien ja decidit les línies que obriríem els cursos 
2018-2019. Com a antecessora meva entenc el patiment d’any rere any que tenim 
sempre al mes de setembre, octubre d’aquestes reunions i que són tant importants per a 
la nostra comunitat educativa. Vull dir-li que novament sortirem amb 10 línies. Ens ho ha 
assegurat el Departament i, per tant, mirarem com van les jornades de portes obertes, 
com van les inscripcions i decidiran, si han de decidir que decideixi el departament i 
nosaltres, evidentment, ens manifestarem i lluitarem perquè continuem amb les 10 línies 
obertes.  
 
Continuem amb el senyor Garcia, respecte a la resposta que li he fet dels decrets, com ja 
apunta la meva resposta, ho incorporem al seguit de millores que tenim en marxa. No les 
tinc totes al cap, òbviament, però li detallarem quines són.  
 
Bé, són moltes coses que ha comentat sobre decrets i que en aquests moments no tinc la 
informació per facilitar-la-hi.  
 
I el darrer punt, indicava d’una renúncia a plans d’ocupació. En aquest moment tampoc 
tinc constància que hi haguem renunciat, però sí que per qüestions anteriors d’altres 
plans, el que sol passar i li avanço tot i que potser no és aquest tema i llavors li resoldré si 
és que no és aquest tema. Quan el SOC ens dona uns plans d’ocupació, ens dona una 
quantitat de diners amb el ben entès que els treballadors estiguin donats d’alta durant tot 
el període del contracte. En algunes ocasions aquests treballadors causen baixa per 
incapacitat laboral i els períodes que estan d’incapacitat laboral no ens els podem 
descomptar i, per tant, els els hem de tornar. És a dir, encara que soni estrany és una 
qüestió habitual que durant el tancament del període dels contractes es fan unes 
liquidacions i hi ha certs conceptes que no ens podem subvencionar, és a dir, si no han 
estat contractats tots els dies, doncs, hi ha una quantia que l’hem de retornar. De tota 
manera, si no fos aquest el cas, si hi hagués alguna altra renúncia dels plans d’ocupació, 
com vostè indicava, també n’hi faré lliurament de la documentació. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. I, per acabar, no sé si tenia jo alguna qüestió pendent. Les que no s’hagin 
respost ja les farem arribar, algunes amb més detall.  
 
El senyor De las Heras ha manifestat el tema de la platja, doncs sí que hi ha, aquesta 
setmana mateix, vam fer una reunió per començar ja a preparar i activar les inversions 
que s’han de posar a la platja i, per tant, tenim en compte la seva sol·licitud i quan cregui 
convenient, doncs, ens trobem, ens reunim per estudiar el tema de millorar les 
instal·lacions i les activitats a la platja del Masnou.  
 
I la senyora Crespo ha parlat dels honors i distincions, ho tinc, perquè jo també fa poc 
vaig fer la mateixa pregunta a veure des del 79, a veure quantes en teníem. Cerc que no 
són gaires i, bé, estem sobre el tema i ja l’hi faré arribar sense cap demora. I crec que ja 
està. Alguna qüestió que faríem arribar.  
 
Ara passaríem a les mocions. Faríem un petit recés, si us sembla, perquè sabeu que 
passa que si l’alcalde ha de sortir s’ha de paralitzar el Ple i m’haig d’alçar un moment. 
Dos minuts o tres minuts, si us plau. 
 
A proposta de la presidència, es fa un recés de 3 minuts. 
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17. Moció presentada pel Grup Municipal d'ICV-EUiA en relació amb el tancament 
de les dependències municipals el 3 d'octubre i les posteriors actuacions en relació 
amb la jornada laboral perduda 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Si no té inconvenient, l’alcalde, enlloc de llegir-la l’explico. Aquesta moció és 
conseqüència de la decisió unilateral de l’Alcaldia de decretar un “atur empresarial” el 
passat 3 d’octubre i, també, de les seves actuacions posteriors. 
 
Hem de recordar que el Govern del Masnou va decidir tancar totes les dependències 
municipals el dia 3 d’octubre i que, en aplicació d’aquesta decisió, el 2 d’octubre, l’alcalde 
va adreçar un correu electrònic al personal de l’Ajuntament informant-los que l’endemà 
totes les dependències municipals romandrien tancades. 
 
A la vista del correu electrònic rebut, alguns treballadors es van adreçar al seus caps per 
preguntar què havien de fer el dia 3 i la resposta que van rebre va anar en el sentit que 
no calia que anessin a treballar ja que, com informava el correu electrònic de l’Alcaldia, 
totes les dependències municipals romandrien tancades. 
 
Desafortunadament, el personal de l’Ajuntament i milers de treballadors/es de la 
Generalitat de Catalunya van rebre amb sorpresa, pocs dies després, la notícia que 
havien de recuperar la jornada no treballada i que, en cas contrari, se’ls descomptaria del 
seu salari. 
 
I és en la gestió realitzada pel Govern municipal per imposar aquesta modificació de 
criteri on creiem que el Govern ha estat totalment desencertat. 
 
La moció que hem presentat persegueix dos objectius:  
 
El primer i fonamental és preservar els drets dels treballadors i treballadores de 
l’Ajuntament. 
 
Per aquesta raó, la primera proposta d’acord de la nostra moció demanava que el Govern 
deixés sense efecte la modificació horària que s’havia fet el passat 1 de desembre a la 
fitxa personal dels treballadors i treballadors de l’Ajuntament.  
 
No obstant, la setmana passada el Govern ens va informar que la modificació horària que 
s’havia produït era conseqüència d’una errada de l’empresa que fa la gestió del rellotge i 
que s’havia procedit a solucionar-la, raó per la qual hem retirat aquesta primera proposta, 
que no s’incorpora a la moció. 
 
El mateix objectiu tenen les propostes d’acord segona i tercera. En aquestes propostes 
demanem que el Govern negociï i acordi amb els representants del personal de 
l’Ajuntament la solució al conflicte creat i que, posteriorment, aquest acord es presenti al 
Ple per a la seva ratificació. 
 
El nostre Grup considera absolutament injustificada l’exigència que el personal de 
l’Ajuntament, així com el personal de la Generalitat, hagi de recuperar una jornada en la 
qual no van treballar, no perquè haguessin participat en una convocatòria de vaga sinó 
per la senzilla raó que el seu patró (Govern municipal i Govern de la Generalitat) van 
decidir, sense consultar ningú, fer allò que es coneix com a “tancament patronal”. Perquè 
la realitat és que el personal de l’Ajuntament que es va presentar al seu lloc de treball el 
dia 3 d’octubre va trobar tancades les portes de les seves dependències. 
 
Per això, creiem que el Govern municipal d’ERC, tan disposat a desobeir ordres quan li 
convé, en aquesta ocasió hauria d’adoptar una solució imaginativa que evités perjudicar 
el personal de l’Ajuntament. 
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I el segon objectiu de la nostra moció, que també creiem important assolir, és donar un 
toc d’atenció al Govern municipal i explicar-li que les coses no es fan d’aquesta manera. 
 
Creiem que la majoria absoluta no legitima a cap Govern, i per tant al Govern del 
Masnou, a adoptar mesures unilaterals. Però, a més, en aquest cas, l’actuació unilateral 
del Govern i del seu alcalde és encara més rebutjable ja que, amb ella, no només donen 
un exemple que per a ells la transparència i participació no són altra cosa que paraules 
sense contingut sinó que, a més, vulneren la normativa municipal. 
 
Amb la seva decisió i la forma de dur-la a terme, l’alcalde va incomplir l’article 55, apartat 
8 del ROM, que atorga a la Junta de Portaveus la funció-dret de “Rebre informació de 
l'alcalde o alcaldessa en assumptes d'especial transcendència”. 
 
Per al nostre Grup, la decisió de tancar totes les dependències municipals del Masnou és 
un fet d’especial transcendència, com també creiem que va ser un fet d’especial 
transcendència la decisió de signatura del decret de suport al referèndum de l’1 d’octubre 
i, per tant, en tots dos casos, creiem que l’alcalde havia d’haver convocat la Junta de 
Portaveus. En canvi, els fets demostren que, per a l’alcalde, aquests dos fets són fets 
irrellevants, ja que ni en un cas ni en un altre va convocar la Junta de Portaveus per 
parlar-ne, la qual cosa va impedir que els diferents portaveus poguessin fer arribar a 
l’Alcaldia quina era l’opinió dels seus grups municipals en totes dues situacions. 
 
He d’afegir que, en totes dues ocasions, jo, com a portaveu del Grup Municipal d’ICV-
EUiA, vaig adreçar sengles correus electrònics a l’Alcaldia manifestant el nostre rebuig a 
aquesta manera d’actuar. 
 
És per això que, ja que no ho va fer en el seu moment, a la nostra primera proposta 
d’acord demanem que es convoqui la Junta de Portaveus per rebre informació sobre les 
circumstàncies relacionades amb el tancament del 3 d’octubre, així com també per tal de 
debatre sobre quines són les mesures que es poden adoptar per no perjudicar el personal 
de l’Ajuntament amb motiu d’aquest tancament. Gràcies 
 
La moció literalment diu el següent: 
 
“El passat 2 d’octubre, l’alcalde del Masnou va adreçar un email al conjunt de 
treballadores i treballadors de l’Ajuntament en el qual els informava que l’endemà, dia 3 
d’octubre, totes les dependències municipals romandrien tancades en haver-se afegit 
l’Ajuntament del Masnou a la convocatòria de la plataforma “Taula per la Democràcia” per 
a la realització d’una “aturada general del país” per al dimarts, dia 3 d’octubre. 
 
El nostre grup municipal, que també va ser informat d’aquesta decisió mitjançant un 
correu electrònic de l’alcalde del Masnou, ja va retreure a l’alcalde el fet que hagués pres 
aquesta decisió de forma unilateral i sense ni tan sols haver convocat prèviament la Junta 
de Portaveus per haver-la debatut. 
 
A la vista de l’email rebut, alguns treballadors es van adreçar al seus caps per tal de 
conèixer què havien de fer el dia 3 i la resposta que van rebre va anar en el sentit de que 
no calia que anessin a treballar ja que, com informava l’email de l’alcaldia, totes les 
dependències municipals romandrien tancades. 
 
Cal recordar que el Govern de la Generalitat, malgrat que inicialment va informar que les 
absències del dia 3 es considerarien com a permís retribuït, posteriorment es va rectificar 
a si mateix i va decidir que els 200.000 empleats públics de l’administració catalana i de 
les seves empreses hauran de recuperar les hores de “l’atur general de país". 
 
Aquest canvi de criteri de la Generalitat ha causat malestar entre els empleats públics, 
que van optar per no acudir als seus llocs de treball amb la certesa de que, en ser 
considerada l’absència com un permís retribuït, aquesta no generaria descomptes 
salarials ni la obligació de recuperar les hores. 
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En el cas de l’Ajuntament del Masnou sembla ser que ens trobem en una situació 
semblant.  
 
Som coneixedors que la necessitat de recuperar la jornada no treballada del 3 d’octubre 
es va posar sobre la taula en una reunió de la mesa negociadora y que, en aquesta 
reunió, els representants sindicals de CCOO i d’UGT van demanar que constés en acta la 
seva disconformitat en relació a la proposta que els plantejava el govern municipal i que, 
per tant, per a ells el tema continuava obert. 
 
No obstant aquest desacord, i sense que s’hagi produït cap altra reunió de la mesa, el 
passat divendres, dia 1 de desembre, tot el personal de l’Ajuntament va veure com, a la 
seva fitxa de control horari, apareixia un saldo deutor d’hores equivalent a la jornada 
laboral del dia 3 d’octubre de 2017. 
 
El grup municipal d’ICV-EUiA creiem que aquesta no és la manera correcta d’actuar. 
 
Nosaltres creiem que no és de rebut que el govern municipal i el seu alcalde decideixin 
unilateralment tancar a pany i forrellat les dependències municipals sense haver debatut 
prèviament aquesta decisió amb els representants dels treballadors i treballadores i amb 
la Junta de Portaveus de l’Ajuntament. 
 
Així mateix, també creiem que no és de rebut que el govern municipal i el seu alcalde 
decideixin unilateralment quin és el procediment a aplicar per recuperar una jornada, 
perduda de manera involuntària pels treballadors i treballadores de l’Ajuntament, sense 
haver consensuat prèviament aquest procediment amb els seus representants.  
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa. 
 
És per tot això que el Grup Municipal d’ICV-EUiA del Masnou proposa que l’Ajuntament 
Ple prengui els següents  
 
ACORDS: 
 
Primer. Instar l’alcalde del Masnou a que convoqui una Junta de Portaveus per tal de 
informar-la de totes les circumstàncies relatives al tancament acordat el 3 d‘octubre, així 
com de les mesures que es poden prendre per tal de no perjudicar el conjunt de 
treballadores i treballadors de l’Ajuntament amb motiu d’aquest tancament. 
 
Segon. Instar el govern municipal a que, en la mesa corresponent, negociï i acordi amb la 
Junta i el Comitè de Personal les mesures a adoptar per tal de donar solució al conflicte 
creat per la seva decisió unilateral d’adherir-se a la convocatòria d’una aturada de país el 
3 d’octubre de 2017.  
 
Tercer. Instar el govern municipal a que, una vegada assolit l’acord, el presenti al Ple de 
l’Ajuntament per tal que pugui ser ratificat per aquest abans de procedir a la seva 
signatura. 
 
Quart. Traslladar aquests acords a la Junta i al Comitè de Personal i fer-los públics a 
través dels mitjans habituals de comunicació de l’Ajuntament.” 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Hi ha alguna esmena? Obrim torn d’intervencions. Senyor De las Heras. 
 
El Sr. Federico de las Heras 
 
Sí, només volia comentar que estem d’acord amb el plantejament, encara que és curt. És 
tou, pensem, perquè aquí està demanant acords entre la Junta de personal i Alcaldia; 
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però, de fet, en el que no s’entra és en el fons de la qüestió. És de la responsabilitat 
personal de qui ha pres aquestes decisions. El nostre sí, és un sí condicionat i ampliarem 
la nostra explicació en la següent moció, que va en la mateixa línia, en un altre sentit i 
donarem el nostre punt de vista més ampli al respecte. Gràcies  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Senyora González, té la paraula. 
 
La Sra. Mònica González 
 
Sí, gràcies, senyor alcalde. Nosaltres vam presentar, valorant la presentació d’aquesta 
moció veiem que es dona una resposta justa i necessària a una decisió unilateral presa 
per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament sense haver consensuat la postura política d’aquest 
municipi ni amb representants de treballadors, ni amb la resta de grups municipals. I, 
sobretot, perquè això afecta directament tots els treballadors del municipi. Per tant, 
pensem que és un greuge que no s’ha negociat i que no s’ha pactat prèviament, com 
s’hauria d’haver fet. Per aquest motiu, hi estem totalment d’acord, hi votarem a favor i 
felicitem el ponent per haver recollit aquesta demanda i haver-la portat al Ple. Gràcies. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Per part de la CUP? Cap intervenció. Per part del PDeCAT, cap 
intervenció? Doncs, per part d’ERC, senyora Folch. 
 
La Sra. Sílvia Folch 
 
Bona nit de nou a tothom. Respecte a la moció presentada, el nostre Grup voldria fer uns 
aclariments i amb ells intentaré explicar la nostra posició de vot, que ja li avancem que 
serà en contra. La moció tracta sobre el tancament de les dependències municipals el dia 
3 d’octubre, però en cap moment esmenta les causes que van portar a prendre aquesta 
decisió.  
 
I també esmerça molts esforços a dir que aquesta decisió va ser unilateral per part de 
l’alcalde, però no comenta que va ser bàsicament a la urgència amb la qual s’havia de 
prendre aquesta decisió, ni que va ser consensuada amb l’aleshores primera tinenta 
d’alcalde i membre del Grup Municipal del PDeCAT i també va ser comentada amb els 
presidents de la Junta de Personal i del Comitè d’Empresa i, alhora, del que és alhora 
president del sindicat de Comissions i també va ser treballada amb el president del 
sindicat d’UGT.  
 
Ambdós sindicats no sols van entendre la situació sinó que van acceptar la mesura com a 
correcta i que, a més a més, van manifestar que per coherència amb la convocatòria 
presentada per la Taula per la Democràcia, l’Ajuntament s’afegís a aquesta aturada de 
país el dia 3 d’octubre. Els fets que van originar la citada aturada, que es recullen en el 
manifest de la plataforma Taula per la Democràcia, va promoure aquesta aturada general 
de l’economia catalana per reivindicar la dignitat del poble de Catalunya i per denunciar la 
repressió de l’Estat contra tota la ciutadania. Va ser una crida secundada pels sindicats 
majoritaris: per UGT, per Comissions, les patronals i també les entitats sobiranistes.  
 
S’ha de dir, però, tal com també diu la moció, que les regles del joc van canviar amb 
posterioritat al dia 3 d’octubre, amb posterioritat, arran d’una decisió imposada pel Govern 
central en obligar totes les administracions públiques que es van afegir a l’aturada de país 
a recuperar la jornada laboral del dia 3 d’octubre. Conegut aquest extrem, es va tornar a 
negociar amb els sindicats que abans hem comentat de cara a recuperar aquesta jornada 
al llarg del 2018 a través de l’autogestió.  
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El Sr. Jaume Oliveras 
 
Gràcies. Senyor Màxim Fàbregas, té la paraula.  
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Gràcies, senyor alcalde. Bé, jo voldria agrair el seu suport al PSC, que ha dit que votarà a 
favor, i a ningú més; perquè tampoc no sé què és el que votarà la resta, excepte el 
Govern que ja sé... tens raó, també al PP, que no serveixi de precedent, però agraeixo el 
seu vot favorable.  
 
Lamento el vot contrari d’ERC. És clar que no he argumentat quines són les causes del 
tancament del 3 d’octubre perquè no és important, l’important en aquesta moció, 
l’important és aconseguir els dos objectius que el nostre Grup es planteja.  
 
Primer, un toc d’atenció a l’Alcaldia dient les coses, no es fan d’aquesta manera. Almenys 
en la nostra opinió. I suposo que si la moció s’aprova, cosa que no sé, serà en opinió 
majoritària d’aquest consistori i, per tant, li demanem que a partir d’ara rectifiqui i ja li ho 
havíem demanat per escrit, com he dit abans. I dic que les causes no són importants 
perquè l’important són les conseqüències. Les conseqüències són que hi va haver un 
tancament patronal, que inicialment aquest tancament patronal no havia de perjudicar els 
treballadors de l’Ajuntament i els funcionaris de la Generalitat i que, posteriorment, el 
perjudici està clar. Llavors, què és el que demana la moció? Ho he dit abans. Que hi hagi 
un acord entre Ajuntament i treballadors, l’acord no és un acord fàcil, però no hi ha acords 
fàcils si no es treballen amb intensitat. I què és el que plantejo o he explicat en la 
justificació, que vostès que estan acostumats, de tant en tant, a desobeir, en aquest cas 
concret vostès poden desobeir les indicacions que arriben del Govern central i dir: molt 
bé, el Govern central diu el que diu però nosaltres decidim que els nostres treballadors no 
han de recuperar aquesta jornada i s’ha acabat. I això és el que demanem, un acord, no 
diem que sigui aquest. Un acord i que, sobretot, a continuació es convoqui la Junta de 
Portaveus, se’ns expliqui del tot què és el que va passar aquella jornada i prenguin nota 
perquè això no es torni a repetir.  
 
No sé què faran la resta de grups. Se’ns faria difícil entendre un vot negatiu, perquè se’ns 
faria difícil entendre quines són les raons per les quals algun grup fora del Govern es pot 
oposar al fet que el Govern intenti aconseguir un acord amb el personal de l’Ajuntament, 
ja que respecta un reglament que el mateix Govern va redactar a la seva imatge i 
semblança. I agraeixo el suport, com he dit abans, a tots els grups, i suposo que aquest 
agraïment serà també un agraïment que el conjunt de treballadors i treballadores de 
l’Ajuntament compartiria si la moció s’aprova. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Si els sembla passem a la votació.  
 
Resultat: Aprovat per 11 vots a favor i 8 vots en contra. 
 
Votació 
Els grups municipals PDeCAT-UNIÓ (5 regidors), C’s (2 regidors), ICV-EUiA-E (2 
regidors), PSC-CP (1 regidora) i PP (1 regidor) hi voten a favor. 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors) i CUP-PA (2 regidors) hi voten en 
contra. 
 
18. Moció presentada pel Grup Municipal de C's per demanar la devolució 
automàtica de l'import dels serveis municipals no prestats el passat dia 3 d'octubre 
de 2017, al romandre tancades les instal·lacions municipals per "l'aturada de país" 
 
La Sra. Stella Parodi llegeix la moció següent: 
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“El passat 2 d’octubre, l’alcalde del Masnou va adreçar un email al conjunt de 
treballadores i treballadors de l’Ajuntament en el qual els informava que l’endemà, dia 3 
d’octubre, totes les dependències municipals romandrien tancades en haver-se afegit 
l’Ajuntament del Masnou a la convocatòria de la plataforma “Taula per la Democràcia” per 
a la realització d’una “aturada general del país” per al dimarts dia 3 d’octubre. 
 
En la pràctica, aquesta aturada de país, unilateralment decidia per l’Alcalde del Masnou, 
va suposar el tancament de totes les instal·lacions del consistori, a excepció del servei de 
Policia Local, i per tant, la no prestació de serveis als ciutadans, serveis que en la majoria 
de supòsits, ja havien estat abonats a través dels corresponents preus públics i taxes 
municipals. 
 
El nostre grup entén que els ciutadans no han de sortir perjudicats d’una decisió política, i 
que per tant, la pèrdua dels serveis contractats han de ser compensats mitjançant la 
corresponent devolució d’ingressos. 
 
L’Ajuntament presta servies, molts del quals es van veure afectats per aquest tancament, 
en règim de prepagament. A tall d’exemple, la prestació de serveis i actuacions 
administratives en el mercat municipal, el serveis i activitats esportives, i per utilització de 
les instal·lacions del complex esportiu municipal, o la prestació de serveis de logopèdia, 
entre d’altres, es van veure afectats, i per tant, els seus usuaris o subjectes passius van 
patir una minva econòmica que ha de ser rescabalada.  
 
Vist el dictamen desfavorable de la Comissió Informativa. 
 
És per tot això esposat, que el Grup Municipal de Ciutadans – Partido de la Ciudadanía 
del Masnou (C’s) proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER: Que els diferents departaments municipals, en un termini no superior a un mes, 
elaborin una llista del diferents serveis que no es van poder prestar como a conseqüència 
del tancament de les instal·lacions municipals, quantificant-ne la minva econòmica que va 
suposar per l’usuari o el subjecte passius destinatari del servei.  
 
SEGON: Que un cop elaborades les llistes anteriors, s’iniciï un procediment d’ofici per la 
devolució als usuaris o subjectes passius la minva econòmica soferta.  
 
TERCER: Que un cop quantificada la minva econòmica, la mateixa, juntament amb el 
correu electrònic enviat pe l’Alcalde del Masnou el 2 d’octubre de 2017, en el qual aquest 
afirmava que totes les dependències municipals romandrien tancades, així como els 
diferents informes que siguin adients, siguin remets al Tribunal de Comptes per tal de que 
aquest determini l’existència o no de perjudici per les arques municipals, així com la 
possible responsabilitat comptable de l’Alcalde i qualsevol altre responsable polític, amb a 
finalitat de que tots els perjudicis siguin finalment sufragats pels seus responsables. 
 
QUART.- Que es publiqui la moció i els seus acords mitjançant els canals de comunicació 
habituals de l’Ajuntament, com Twitter, Facebook i altres xarxes socials, pàgina web i 
Masnou Viu.” 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Obrim intervencions per part del PP.  
 
El Sr. Federico de las Heras 
 
Sí, gràcies, senyor alcalde. Continuo una mica en l’exposició que li he comentat abans. 
Vostè va cometre una cacicada, com és ben sabut, i això té responsabilitats. Els senyors 
d’ICV, el senyor Màxim ha presentat una moció demanant una sèrie de responsabilitats 
per no haver convocat la Junta de Portaveus, per prendre aquests acords passant de tots 
nosaltres, per no haver-ho acordat degudament amb el personal. I els companys de C’s 
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estan demanant-li una responsabilitat doble. Per una via, que es valorin tots els serveis 
que es van deixar de prestar, que em sembla correcte, perquè siguin en el seu cas 
retornats o compensats d’alguna forma viable a qui correspongui i, per una altra, la seva 
responsabilitat personal, que és una de les coses que, en altres ocasions i parlant 
d’aquests mateixos temes, he demanat jo en aquest Ajuntament. És a dir, quan algú 
comet alguna infracció administrativa, legal o il·legal, amb conseqüències econòmiques, 
doncs, ha de ser responsable no només de l’acció política sinó de l’acció pecuniària. És a 
dir, jo entenc, senyor alcalde, que si aquesta valoració suposa un menos cabo, un dany 
patrimonial al nostre Ajuntament vostè o l’Equip de Govern que li ha donat suport han de 
respondre pecuniàriament d’això. Això són les responsabilitats quan un comet actes 
il·legals. Un es pot equivocar en l’exercici de les seves funcions i una equivocació en 
l’exercici de les seves funcions, entenc que està emparat per una pòlissa de 
responsabilitat civil que deuen tenir tots els funcionaris d’aquest Ajuntament, inclosos els 
càrrecs polítics. Una altra cosa és que sigui un acte que està fora de normativa i tota llei. 
En aquest cas no empara ningú i en aquest cas han de respondre vostès. Jo penso que 
és una bona iniciativa el tema de C’s, però jo no perdria de vista la responsabilitat, la 
responsabilitat personal si s’escau d’aquest Equip de Govern que va prendre una decisió 
unilateral, doncs, de tancar unes dependències per una motivació política x, que li diguin 
la que sigui, que venia també d’una altra instància, digui-li Generalitat, que també han 
hagut de rectificar i, bé, ara li toca a vostè, senyor alcalde, com es diu en castellà vell 
deshacer el entuerto. O sigui, que esperem una resposta adequada a aquest tema. I 
sense eludir la part de responsabilitats. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Per part del Grup Socialista? Per part d’ICV? 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Gràcies, senyor alcalde. Nosaltres votarem en contra de la moció i, en l’explicació del 
nostre vot trobarà el regidor del PP la resposta a la pregunta que ens feia en l’anterior 
punt que hem debatut. 
 
Creiem que, a diferència de la moció que acabem de votar en el punt anterior, aquesta no 
és una moció constructiva, sinó que el que en realitat pretén és posar contra les cordes 
l’alcalde per la seva decisió unilateral.  
 
Nosaltres, en la moció anterior, acabem de denunciar aquesta actuació unilateral de 
l’Alcaldia pel que respecta a les conseqüències per al personal de l’Ajuntament, i també 
compartim el rebuig a aquesta actuació per les conseqüències que va tenir sobre els 
nostres veïns i veïnes. 
 
Ara bé, el que no podem fer és donar suport a una proposta que, per posar l’alcalde 
contra les cordes, vol carregar tots els departaments de l’Ajuntament d’una feina feixuga 
que, si s’hagués de fer ben feta, com suposo que pretén C’s, els exigiria una dedicació 
gairebé exclusiva durant dies i dies i, per tant, els impediria servir la ciutadania del 
Masnou com ho necessita. 
 
Per altra banda, i en el supòsit que els departaments intentessin afrontar aquesta tasca, 
creiem que ho farien sense la informació necessària per tal d’arribar a conclusions amb 
criteri i poso un exemple, però en podrien trobar d’altres. Ens agradaria saber com s’ho 
haurien de fer, per exemple, en el cas del Complex Esportiu, amb centenars de persones 
associades, per determinar quines volien fer ús de les instal·lacions el dia 3-O i no van 
poder fer-ho per trobar-lo tancat; ja que, ni totes fan servir el Complex cada dia, ni tampoc 
totes les que van al Complex un dimarts hi van tots els dimarts de l’any.  
 
Creiem que és molt més assenyat que, si C’s vol exigir responsabilitats a l’Alcaldia, cosa 
que tenen tot el dret a fer-ho, presenti una denúncia davant la Justícia pels fets que 
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cregui adient denunciar, per tal que sigui la Justícia qui decideixi quines són les 
responsabilitats a les quals ha de fer front l’alcalde. 
 
Per això, i perquè creiem que les propostes de la moció de C’s fan bo allò de “es pitjor el 
remei que la malaltia”, el nostre grup hi votarà en contra. Gràcies. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Per part de la CUP, alguna intervenció? Per part del PDeCAT? Senyor 
Garcia.  
 
El Sr. Eduard Garcia 
 
Sí, per anunciar que votarem en contra d’aquesta moció i per aclarir també que algú pot 
veure també una contradicció entre el vot anterior i el vot actual. Vull aclarir que abans 
s’ha fet esment que en aquesta decisió hi va participar la primera tinent alcalde 
d’aleshores, Noemí Condeminas, i volia dir que, efectivament, el PDeCAT en tot moment 
era favorable a l’aturada de país, però també és veritat que en tot moment el PDeCAT va 
posar per davant que els treballadors no podien sortir perjudicats per la decisió que es 
prengués. Per tant, en el moment en el qual sembla que els treballadors sí que es poden 
veure perjudicats per aquesta decisió, hem donat suport a la moció anterior.  
 
Quant a la moció actual, doncs, en la línia del que ha explicat el senyor Màxim Fàbregas 
és veritat que és molt difícil calcular quants usuaris o quins usuaris es van veure privats 
de l’exercici el seu dret de l’ús de les instal·lacions i es podria incórrer en una arbitrarietat 
en qualsevol càlcul que es fes.  
 
En tot cas, nosaltres el que apuntaríem és, més que emplaçar els usuaris que es van 
veure privats de la seva voluntat de fer ús de les instal·lacions, més que emplaçar-los que 
vagin a la Justícia, doncs, en tot cas que entrin alguna instància o que posin de manifest 
aquesta voluntat i, en tot cas doncs, l’Ajuntament ja decidirà el calgui. Per tant, vull 
explicar aquesta diferència de vot en dues mocions que algú podria interpretar que són el 
mateix.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, senyora Folch té la paraula.  
 
El Sr. Federico de las Heras 
 
És molt ràpid. A veure, per l’al·lusió que el càlcul seria complicat. Jo m’ofereixo a 
plantejar-li un mode de càlcul que segur que vostè, com a bon matemàtic, me’l podria 
superar, però les excuses dels models de càlculs i que suposarien una feinada extra que 
seria pitjor el remei que la malaltia, senyor Fàbregas, a veure, jo penso que això són 
excuses de mal pagador. Si no vol participar i hi està d’acord, ja que vostè sembla que és 
soci de pressupostos amb l’equip municipal, amb el govern d’ERC, jo ho puc entendre. 
Ara, que l’excusa que m’hagi dit és la complicació del càlcul... miri, la complicació del 
càlcul sempre es pot agafar per la mínima. És a dir, etc. O sigui, entenc que els seus 
arguments són molt febles en aquest sentit. Gràcies. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Sí, senyor Màxim Fàbregas. Ràpidament, perquè hauríem d’acabar aquesta roda. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Perdó, però és que jo entenc que l’alcalde no li hauria d’haver donat la paraula per 
al·lusions, perquè jo m’he adreçat als regidors de C’s, que són els que han presentat la 
moció. A vostè, he dit que en l’explicació que jo faria hi trobaria el perquè no havien fet 
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aquesta... i, quant als càlculs, el dia que vulgui ens hi posem, però expliqui’m vostè com 
decidirà quin ciutadà dels que utilitza el servei del Complex Esportiu, per exemple, el 
dimarts en concret aquell hi assistiria o no hi assistiria? 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Va, si us plau, tanquem el debat aquest. Continuem, senyora Folch, té la paraula.  
 
La Sra. Sílvia Folch 
 
Gràcies, senyor alcalde. Respecte a la moció presentada, i avançant també que el nostre 
grup hi votarà en contra, i sense voler repetir les causes i motivacions que van justificar la 
decisió presa sobre el tancament de les dependències municipals el dia 3 d’octubre, 
voldria afegir que aquesta moció que es presenta es podria despendre que el tancament 
de les dependències podria semblar com un fet aïllat al nostre municipi o del nostre 
Ajuntament. I en cap cas es fa referència que va ser que secundat per bona part de la 
societat civil catalana i, alhora, no només per l’Administració pública, ajuntaments, 
consells comarcal, departaments de la Generalitat... sinó també per empreses i 
comerços. Tal com es va poder viure en el nostre municipi, amb gran majoria 
d’establiments tancats.  
 
Tots aquests ciutadans, ja li puc assegurar, que aquell dia poc estaven preocupats pel 
perjudici de no poder fer servir un servei públic, sinó del que estaven era preocupats i 
diria, fins i tot, indignats pels fets que van succeir l’1 d’octubre i que van originar l’aturada 
de país del dia 3. Per tant, seria bo, alhora, volia dir, que seria del tot inviable poder 
arribar, com ha comentat el senyor Fàbregas, a elaborar un estudi que determinés quins 
usuaris dels serveis es van veure afectats, donat que molts estaven participant d’aquesta 
aturada.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Per tancar el debat, senyora Parodi.  
 
La Sra. Stella Parodi 
 
Sí, lamentem que no es tingui la mateixa sensibilitat i que no es preservin els drets de tots 
els col·lectius que, d’alguna manera, es van veure perjudicats pel tancament dels serveis 
municipals i no van poder exercir el seu dret a fer-ne ús. Gràcies. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Doncs passaríem a la votació.  
 
Resultat: No aprovat per 15 vots en contra i 4 vots a favor. 
 
Votació 
Els grups municipals de C’s (2 regidors), PSC-CP (1 regidora) i PP (1 regidor) hi voten a 
favor. 
 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (5 regidors), CUP-PA 
(2 regidors) i ICV-EUiA-E (2 regidors) hi voten en contra. 
 
19. Moció presentada pel Grup Municipal d'ICV-EUiA proposant actuacions per a la 
construcció d’habitatge públic protegit de lloguer a la parcel·la situada al carrer 
Montevideo 
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El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Gràcies, senyor alcalde. Abans de passar a llegir la moció, que és molt curta, volia dir que 
incorpora dues modificacions pactades amb l’Equip de Govern. La moció diu el següent: 
 
“L’esclat de la bombolla immobiliària i la situació de crisi viscuda a Catalunya des de l’any 
2008, amb una important restricció del crèdit i una greu precarització laboral, han afectat 
el mercat immobiliari i han provocat un augment en la demanda d’habitatges en règim de 
lloguer. 
 
A més, les actuacions de fons especulatius internacionals que, emparant-se en la 
permissivitat de la legislació existent, estan invertint els seus actius en propietats 
immobiliàries, han tingut com a conseqüència un augment desmesurat en els preus dels 
lloguer i, per tant, han contribuït a expulsar part del veïnat dels habitatges en els quals 
vivien des de feia molt temps. 
 
El Masnou no és aliè a aquesta situació i la seva gent és també víctima de totes aquestes 
circumstàncies. 
 
Segons el Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l'habitatge, el Masnou és 
un dels 72 municipis de Catalunya que es consideren àrees de demanda residencial forta 
i acreditada i que es determinen tenint en compte, com a mínim, les variables següents: 
nombre d’inscrits en el Registre de sol·licitants d’habitatges amb protecció oficial, 
producció d’habitatge protegit, estoc d’habitatges acabats sense vendre, lloguer mitjà 
contractual, renda familiar disponible bruta, llars joves, immigració econòmica, i variació 
de la població. 
 
La construcció d’habitatge públic protegit al Masnou està aturada des de l’any 2010, any 
en què es van finalitzar els 72 habitatges construïts al Pla Parcial 10 “Llevant” tot i que, 
darrerament, el govern municipal ha avançat força per desbloquejar la construcció dels 
habitatges previstos a Joan XXIII, la Caserna i l’Illa Centre. 
 
El Grup Municipal d’ICV-EUiA considera que l’oferta actual i la prevista abans esmentada 
és insuficient per poder atendre les demandes d’habitatge que es produeixen al nostre 
municipi per part dels nostres veïns i veïnes i que, per tant, s’han d’explorar totes les 
possibilitats de què disposa el nostre municipi per augmentar l’oferta pública d’habitatge 
protegit en règim de lloguer i evitar, d’aquesta manera, que persones joves i no tan joves 
del Masnou es vegin expulsades del nostre poble per no poder fer front a uns preus de 
lloguer que estan molt per damunt de les seves possibilitats econòmiques. 
 
Per això, i atès que El Masnou és propietari d’una parcel·la de 1.363 m² de superfície, 
situada al carrer Montevideo, 58, en la qual seria possible construir un nombre important 
d’habitatges públics protegits, el nostre Grup Municipal creu adient que aquesta parcel·la 
sigui destinada a la construcció d’habitatge públic protegit en règim de lloguer. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa. 
 
Es per totes aquestes consideracions que el Grup Municipal d’ICV-EUiA proposa que 
l’Ajuntament Ple prengui els següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Instar el govern municipal a realitzar totes les actuacions necessàries per tal 
que, en el termini de temps més breu possible, es construeixi habitatge públic protegit, 
preferent i majoritàriament en règim de lloguer, a la parcel·la de 1.363 m2 de superfície, 
situada al carrer Montevideo, 58 del nostre municipi. 
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Segon.- Instar el govern municipal a que la normativa que s’aprovi per tal d’adjudicar els 
futurs habitatges a construir en aquesta parcel·la siguin destinats preferentment a 
persones empadronades al municipi del Masnou, donant prioritat a les persones situades 
en la franja d’edat compresa entre els 35 i els 65 anys d’edat.  
 
A aquest efecte s'obriran dues llistes de sol·licitants, la primera per a les persones 
empadronades al Masnou amb l'antiguitat que es determini i la segona per a persones no 
empadronades al Masnou. Aquesta segona llista tan sols serà efectiva en el cas que a la 
primera llista el nombre de sol·licitants sigui inferior al nombre d'habitatges a adjudicar. 
 
Tercer.- Fer públics aquests acords a través dels mitjans habituals de comunicació de 
l’Ajuntament.” 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Per tant, hi havia unes esmenes que ja estan incorporades. Hi ha alguna 
intervenció al respecte? 
 
El Sr. Federico de las Heras 
 
Sí, gràcies, senyor alcalde. Bé, nosaltres votarem en contra d’aquesta moció. I hi votarem 
en contra no perquè no estiguem d’acord en què es proporcioni l’habitatge públic en 
terreny urbà, que hi estem d’acord; no perquè no es faci obra de venda o de lloguer 
ajustat, que hi estem d’acord; no perquè es faciliti en la mesura del possible a la gent del 
Masnou o que porta temps residint al Masnou l’accés a un habitatge digne, que hi estem 
d’acord. En el que no estem d’acord és que aquesta moció, que entenc que és 
extemporània, és a dir, encara no s’ha pres cap decisió de què fer sobre aquest terreny, 
que és un tema que s’haurà de parlar en el seu dia, ja vol delimitar al públic objectiu que 
hi pot accedir. O sigui, preferentment a menors de 35 anys i de 65 que quedarien 
exclosos d’aquesta proposta. Per què? La pregunta és per què? Em podrà donar moltes 
raons. Perquè ja han fet habitatges de lloguer, etc. Sí, però bé, els estudis que es fan de 
necessitats ocupacionals, si no m’equivoco, als quals fa referència el senyor Màxim 
Fàbregas, són del 2014, si no m’equivoco, quan feia referència a les dades de la 
Generalitat. Quan això es desenvolupi, l’any 2017, 2018, 2019 o 2020, haurem de veure 
quines són les necessitats reals en el municipi. I jo entenc que sense excloure ningú. És a 
dir, d’entrada presentar una proposta per fer una futura obra pública al Masnou, delimitant 
ja els que hi tindran accés i limitant-ne uns per ser menors de 35 o majors de 65. Però 
quin criteri és aquest? És que els menors de 35 no tenen dret a emancipar-se? És que 
una persona amb 20, 22 o 23 anys que no té dret a sortir de casa amb unes condicions 
favorables, almenys les que pugui posar el seu Ajuntament? O és que un major de 65 
anys no pot tenir uns ingressos ajustats i unes necessitats vitals i més avui dia que la 
gent té un índex de supervivència molt elevat? O sigui, jo entenc que tots aquests criteris, 
apriorísticament, tal com s’estan plantejant aquí, és un equívoc. En fer habitatge social? 
Sí, el que he dit, d’acord. Però en posar restriccions al moment d’ara a un habitatge futur, 
entenc que és una moció, a més d’extemporània, és propagandística. No té més sentit 
que això. I més, quan en aquest Ajuntament hi hem estat tots d’acord i hem estat tots 
reunits per tirar endavant habitatges socials que es faran tant amb l’Illa Centre com en la 
caserna de la Guàrdia Civil en breu. Bé, doncs entenc que aquesta moció no toca ni ara, 
ni en la forma, ni en la restricció limitativa per a la gent del Masnou. És un greuge 
comparatiu per a molts dels habitants d’aquest municipi. Per aquest motiu hi votarem en 
contra. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Senyora González. 
 
 
 
 



Acta del Ple de l'Ajuntament del Masnou Sessió núm. PLE2018000003  25 de gener de 2018 

 

70 

La Sra. Mònica González 
 
Gràcies, senyor alcalde. Bé, nosaltres al contrari que el nostre company, donarem el 
nostre vot favorable a aquesta moció. Que encara que ha estat esmenada amb la seva 
proposta inicial, ja hi volíem donar suport amb la seva proposta inicial.  
 
El que pensem, que és el més important, és pensar en el benefici que aquesta pot aportar 
als nostres veïns i veïnes, al contrari del que estava comentant el meu company. Pensem 
que la política social d’habitatge, malgrat o afegint noves propostes o projectes que pugui 
tenir l’Equip de Govern, tota proposta és benvinguda, necessària i limitar-se a justificar 
una votació amb la franja d’edat que s’ha posat, trobo que si en tota la resta estem 
d’acord, doncs, jo penso que no és.... però bé, cadascú té la seva opinió, la respecto i, en 
tot cas, doncs, assegurar que les nostres possessions i les nostres decisions, sempre, en 
polítiques d’habitatge social, tan siguin de lloguer com de compra, seran favorables i les 
defensarem. Doncs pensem que estem precisament en aquest municipi molt per dir... 
molt poc preparats i no tenim contingut d’habitatge social en el que és el municipi. Per 
tant, s’ha de treballar el poc contingut que hi ha en anar ampliant-lo amb nous projectes i 
noves propostes. Gràcies. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Senyor Miró. 
 
El Sr. Dídac Miró 
 
Sí, efectivament, l’habitatge és una prioritat en aquest municipi. Això ho hem dit i ho hem 
dit per activa i per passiva i ho seguim dient. Però tampoc compartim exactament el 
contingut d’aquesta moció i avancem i a continuació explicarem l’abstenció de la CUP en 
aquesta moció.  
 
Ens abstenim, no perquè no pensem que no cal millorar, que no cal implementar 
propostes en el marc de l’habitatge; perquè és el que hem dit, ho creiem prioritari. Però 
creiem que abans de llançar que són unes propostes tan concretes, tan tancades i d’una 
envergadura tan gran, el que fa falta és un pla municipal d’habitatge on se’n faci una 
anàlisi exhaustiva, perquè les propostes han de venir donades per uns anàlisi que analitzi 
des del tema de l’edat, que comentava el company del PP, tot i que normalment no 
estarem d’acord i segurament en aquesta moció tampoc estarem d’acord, malgrat aquest 
punt, però es necessita una anàlisi exhaustiva del Masnou en termes d’habitatge. La 
portem demanant des de fa molt temps. S’ha d’estudiar quin tipus d’habitatge tenim al 
poble, qui hi té accés, quines són les causes de les pujades desmesurades i fer un pla de 
xoc a tot això. Un pla de xoc autèntic, concret, no mesures petites que posin pedaços al 
problema de l’habitatge. Perquè és un problema molt gran, és un problema molt gran.  
 
S’han de detectar els pisos buits i omplir-los abans que no fabricar-ne de nous, s’han de 
regular els pisos turístics, que són una de les principals causes de l’augment desmesurat 
de preus. S’han de buscar eines de mediació entre propietaris i llogaters a l’hora de la 
renegociació dels contractes, per tal que la gent no es quedi fora de casa i, per tant, no es 
necessitin cases noves sinó que la gent es pugui quedar als llocs on ja viu. S’han de 
buscar maneres alternatives de promocionar habitatge, com és el lloguer social o com és 
la masoveria urbana i fer tot això, clar que podem pensar a construir nou habitatge, 
perquè és necessari, però no podem començar a fer-ne amb propostes com aquestes 
sense haver fet tota aquesta feina ,perquè queden molt coixes. Solucionar un problema 
que en gran part és conseqüència de la bombolla immobiliària construint més, no és una 
bona solució. És un error, per aquest motiu ens abstenim, ens abstenim perquè no 
podem votar en contra d’una proposta que va encarada a millorar l’oferta d’habitatge al 
Masnou, però té moltes mancances i també estenem la mà a tots els partits que vulguin 
treballar aquestes propostes; perquè, és clar que es pot fer feina en aquesta matèria, 
però d’aquesta manera no hi donarem el nostre suport. 
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El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Per part del PDeCAT, senyor Garcia? 
 
El Sr. Eduard Garcia 
 
Sí, per anunciar que votarem a favor de la moció, si bé creiem que és un sí crític, donat 
que creiem que és una moció precipitada. I diem que és precipitada perquè creiem que 
s’ha volgut córrer massa, és a dir, aquí estem ja fixant criteris d’adjudicació dels pisos i, 
en canvi, encara no ens hem parat a plantejar si en el solar urbanísticament, tal com està 
ara, ja s’hi poden construir pisos de protecció oficial o donada la qualificació urbanística 
s’haurà de fer algun tràmit de modificació i planejament i altres.  
 
D’altra banda, també creiem que hagués estat bo fer primer un estudi dels solars 
municipals qualificats com a equipaments que poden allotjar pisos de protecció oficial i, 
possiblement, d’aquest estudi es deduiria que hi ha zones del municipi que estan molt 
mancades d’habitatge de protecció oficial o en el qual hi ha inexistència, en canvi, l’entorn 
d’aquest solar en concret, doncs, es podria parlar que pel que és el Masnou, doncs, hi ha 
una certa concentració d’habitatge protegit atès que en un radi de pocs metres, doncs, 
trobem les promocions de Can Jordana, la futura promoció de la caserna o les futures 
promocions de l’Illa Centre. Tot i així, doncs, donarem suport a la moció. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Senyor Alfaro, té la paraula.  
 
El Sr. Albert Alfaro 
 
Sí, gràcies, senyor alcalde. Volia constatar que la visió que acaba de compartir el 
company De las Heras, amb aquesta visió molt a curt termini de les coses, jo crec que si 
una cosa és la política i el que haurien de fer tots els polítics que estem implicats en la 
vida pública és mirar una mica més enllà i plantejar propostes que mirin més enllà dels 
quatre anys de mandat o dels quatre anys de què consta el període electoral en el qual 
estem immersos ara mateix. Per tant, jo crec que és una proposta que ha presentat el 
Grup d’ICV-EUiA bastant concreta, d’anàlisi estratègica de futur i que, per tant, l’Equip de 
Govern ERC-MES hi hem vist una oportunitat per tal de començar a plantejar coses que 
ha dit el Grup Municipal de la CUP i amb les quals estem bastant d’acord, en les quals fa 
falta una estratègia, fa falta una anàlisi i crec que el que tocarà ara és començar a 
treballar a fer aquesta estratègia, aquesta anàlisi i, per tant, creiem que una manera de 
començar també és començar a plantejar futures oportunitats de cara al futur.  
 
Per tant, l’Equip Govern votarà a favor de la moció fent explícit aquest compromís de 
potenciar el parc d’habitatge públic protegit i en especial, com diu la moció, el de règim de 
lloguer. I a les persones, sobretot les persones empadronades al municipi. Aquest és un 
compromís que, com s’ha dit en aquestes intervencions, va més enllà del cas que ens 
ocupa en aquesta moció i que quedarà palès en les properes promocions d’habitatge 
públic que es posaran en marxa en els propers mesos, anys i en els propers temps que 
venen. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Per tancar el debat, senyor Màxim Fàbregas. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Gràcies, senyor alcalde. Vull agrair, en primer lloc, el vot favorable dels grups que han 
manifestat que donarien suport a la moció, encara que algun vot sigui un sí crític.  
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Vull reiterar que aquesta moció tenia tres objectius o té tres objectius. El primer, 
augmentar l’oferta d’habitatge públic protegit en règim de lloguer al Masnou i això no és 
incompatible amb altres propostes que s’han esmentat aquí, però per augmentar l’oferta 
l’habitatge ha d’existir. Després, donar preferència a les famílies del Masnou i, en tercer 
lloc, destinar aquests habitatges principalment a persones d’una franja entre 35 i 65 anys. 
I ho explico.  
 
El regidor del PP ha dit que aquesta és una moció extemporània i propagandística. 
Segurament ho ha fet des del desconeixement, perquè abans de poder adjudicar aquests 
habitatges s’han de fer uns quants passos i no es fan en dos dies. El senyor Eduard 
Garcia hi feia referència, probablement serà necessari modificar el planejament. Això 
significa un termini mínim de sis mesos. A continuació, s’haurà de realitzar el projecte, 
després s’haurà de construir i després s’haurà d’adjudicar. Per tant, suposant que avui 
decidíssim iniciar els treballs abans de tres anys no podríem adjudicar els habitatges. De 
manera que extemporània creiem que no és.  
 
Ens pregunta per què la franja que proposem és entre els 35 i els 65 anys i vostè mateix 
ha tret la resposta. Al Masnou hi ha una oferta pública de 100 habitatges per joves i de 20 
habitatges per a gent gran que seran d’aquí a no gaire 56, amb els 36 que es construiran 
a Joan XXIII. Quina és la franja d’edat en la qual no hi ha oferta pública d’habitatge 
protegit de lloguer? La franja entre 35 i 65 anys i per aquesta raó la moció planteja que 
aquests siguin els prioritaris a l’hora que els habitatges els siguin adjudicats.  
 
I, senyor De las Heras, no es posi vostè medalles que aposten per tirar endavant 
habitatge parcial i parli de l’Illa Centre i de la caserna, perquè li diré que aquestes 
promocions estan previstes des de fa més de 10 anys i vostès, en aquest cas, no tenen 
res a pelar.  
 
Pel que fa referència a la CUP, entenem els arguments per a la seva abstenció, no els 
compartim. Parla que caldria fer el Pla local d’habitatge, en tot cas caldria revisar-lo, 
perquè el Pla local d’habitatge està aprovat. Altra cosa és si s’aplica o no s’aplica, 
aquesta noi és la nostra responsabilitat, en tot cas entenem que és la responsabilitat del 
Govern. Vostè diu que aquesta moció és una mesura petita que significa posar pedaços, 
no compartim aquesta anàlisi. Sí que estem d’acord en què no exclusivament amb la 
construcció d’habitatges es posa solució al problema de l’habitatge, però també. I, per 
tant, totes les mesures que vostè posava damunt la taula i compartim creiem que no són 
en absolut contradictòries amb la construcció de més habitatge.  
 
Pel que fa referència a la intervenció del PDeCAT, que diu que la moció és precipitada, 
els arguments serien els mateixos que li he dit al regidor del PP. Diu que probablement 
hauríem d’haver començat per fer un estudi dels solars qualificats d’equipaments on es 
pot construir habitatge protegit, possiblement sí, jo li preguntaria per què des de l’any 
2011 que vostès van arribar al Govern fins al 2018, quan a més a més han tingut la 
responsabilitat de la regidoria d’habitatge, això no s’ha fet? Són 7 anys que des d’aquest 
punt de vista s’han perdut, però jo em felicito que vostès votin a favor de la moció, perquè 
això significa que a partir d’ara podem fer-ho. Comencem a treballar amb aquesta 
proposta i no deixem de banda aquest estudi que vostè demana, que nosaltres 
compartim i que estic convençut que el Govern també comparteix. Res més. Gràcies. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Passaríem... ràpidament, si us plau, perquè jo crec que estem repetim 
arguments i... 
 
El Sr. Federico de las Heras 
 
Bé, és al·lusió directa. Bé, respecte el res a pelar, senyor Màxim, de fa 10 anys, res a 
pelar, que jo recordi en aquest consistori el PP tenia representació. O sigui, res a pelar 
no, el PP ha estat representat i ha pogut votar, doncs, les propostes que s’han presentat 
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de planejament i altres. A veure, no li faré memòria, però, i segur que en protecció oficial, 
una per normativa legal i una altra per desenvolupament municipal, dubto molt que hi hagi 
estat en contra, perquè mai ha estat aquesta la política, sinó tot el contrari. Una altra cosa 
és els anys de la crisi. Respecte de les dates que em feia, li he comentat 
desenvolupament, ja li he dit que és un bon principi any 17,18,19, 20, ja tinc clar que el 
planejament va per llarg. El que em sorprèn és el que he comentat abans que no reiteraré 
respecte a les franges restrictives per a aquesta proposta.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Senyor Miró, molt ràpidament.  
 
El Sr. Dídac Miró 
 
Sí, no, molt breument. Corregiu-me si m’equivoco però diria que el Pla local d’habitatge sí 
que hi ha un Pla local d’habitatge però fa prou que es va fer. No està gens actualitzat i no 
respon a la necessitat actual del poble. Per tant, cal un nou Pla local d’habitatge. I era en 
aquesta línia. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Doncs passaríem a la votació.  
 
Resultat: Aprovat per 16 vots a favor i 3 vots d’abstenció.  
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (5 regidors), C’s (2 
regidors), ICV-EUiA-E (2 regidors), PSC-CP (1 regidora) hi voten a favor. 
 
Els grups municipals de la CUP-PA (2 regidors) i PP (1 regidor) s’abstenen. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Només una reflexió. Crec que ha sortit amb moltes de les seves intervencions per part 
dels diferents grups. Avui mateix, la Junta de Govern, una de les sol·licituds que ha fet és 
la confecció del nou Pla local d’habitatge i també aquesta setmana vam tenir una reunió 
amb la Diputació, amb el diputat d’Habitatge per començar a moure-ho i és un tema que 
és fonamental; perquè, evidentment, hem d’anar fent actuacions, però cal que tinguem 
una visió global de les necessitats de tot el municipi. Crec que s’han posat damunt la 
taula per part de tots els grups elements molt interessants i que és un tema que haurem 
de treballar tots, aquestes iniciatives que tindrem d’Illa Centre, la caserna, Joan XXIII, 
doncs que caldrà treballar d’una manera conjunta tots els grups municipals i tirar 
endavant aquest nou Pla local d’habitatge i totes les mesures que podem tirar tots plegats 
a partir d’ara.  
 
Doncs continuem. Hi hauria una moció d’urgència presentada pel Grup d’ICV sobre la 
reclamació a la Generalitat de les subvencions per a la creació i consolidació de places a 
les escoles Sol Solet i la Barqueta.  
 
El president sotmet a votació la urgència de la moció.  
 
Resultat de la urgència: Aprovada per 19 vots a favor.  
 
Votació de la urgència:  
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (5 regidors), C’s (2 
regidors), CUP-PA (2 regidors), ICV-EUiA-E (2 regidors), PSC-CP (1 regidora) i PP (1 
regidor) hi voten a favor. 
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Moció presentada pel Grup Municipal d'ICV-EUiA reclamant a la Generalitat de 
Catalunya les subvencions per a la creació i consolidació de places a les escoles 
Sol Solet i la Barqueta 
 
El Sr. Màxim Fàbregas llegeix la moció següent: 
 
“El Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 5/2004, de 9 de juliol, de creació de llars 
d’infants de qualitat, que en el seu article 1 estableix que les llars d’infants de la 
Generalitat i les de les administracions locals constitueixen la xarxa de llars d’infants de 
titularitat pública de Catalunya i que el Govern, en coordinació i col·laboració amb els 
ajuntaments, ha d’impulsar el desenvolupament de la xarxa esmentada amb la finalitat 
d’assegurar una oferta suficient per a la població menor de tres anys que sol·liciti un 
plaça a qualsevol lloc del territori de Catalunya.  
 
A més a més, en data 14 de febrer de 2005 es va signar l’acord de col·laboració entre el 
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i les entitats municipalistes 
Federació de Municipis de Catalunya i Associació Catalana de Municipis i Comarques, 
per al finançament de la creació de places públiques de llars d’infants i per al seu 
sosteniment, amb l’objectiu d’impulsar la creació de 30.000 places noves.  
 
Per donar compliment a aquests objectius, la Generalitat de Catalunya va obrir es va obrir 
successives convocatòries públiques per a la concessió de subvencions per a la creació i 
la consolidació de places per a infants de zero a tres anys en llars d’infants de titularitat 
municipal. 
 
L’Ajuntament del Masnou, amb motiu de la construcció de les escoles bressol Sol Solet i 
La Barqueta, inaugurades el 29 de gener de 2005 i el 31 de gener de 2010 
respectivament, va participar d’aquestes convocatòries i, com molts altres ajuntaments de 
Catalunya, en aplicació dels convenis signats amb la Generalitat de Catalunya, va obtenir 
subvencions destinades a minorar les quotes del servei d’ensenyament per un import de 
1.800 € per alumne equivalent. 
 
A partir de l’any 2011, l’arribada d’Artur Mas a la Presidència de la Generalitat i d’Irene 
Rigau a la Conselleria d’Ensenyament, es van emprendre unes dures retallades que, 
entre d’altres, van afectar el finançament de les escoles bressol. 
 
En aplicació d’aquestes retallades, la Generalitat de Catalunya, de manera unilateral i 
incomplint els convenis signats, va anar reduint de manera retroactiva les seves 
aportacions als municipis, primer fins a 1.600 € per plaça, després fins a 1.300 i, 
finalment, fins a 875, moment en què va decidir que fossin les Diputacions Provincials les 
qui se’n fessin càrrec del pagament d’aquestes subvencions. 
 
Disconformes amb aquestes retallades, diversos municipis de Catalunya van portal als 
tribunals a la Generalitat de Catalunya i, ara, uns quants anys després, s’estan produint 
un seguit de sentències per les quals el TSJC condemna la Generalitat a pagar centenars 
de milers d’euros a alguns d’aquests ajuntaments, entre els que es troben els de 
Cornellà, L’Hospitalet de Llobregat i Esplugues. 
 
Amb motiu d’aquestes sentències, un seguit d’Ajuntaments de Catalunya, entre els quals 
es troba l’Ajuntament de Barcelona, han anunciat la seva intenció de presentar sengles 
recursos contenciosos administratius per tal de reclamar a la Generalitat de Catalunya els 
diners de les subvencions corresponents a la seva part de finançament de les escoles 
bressol municipals. 
 
El Grup Municipal d’ICV-EUIA de l’Ajuntament del Masnou creu que El Masnou, com ja 
han fet o es plantegen fer altres ajuntaments catalans, també ha de reclamar els imports 
que va deixar d’ingressar amb motiu de l’aplicació de les retallades abans esmentades. 
Unes retallades que van comportar un augment en l’aportació municipal a les despeses 
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del servei i, també, un augment important en els preus públics que pagaven les famílies 
usuàries del servei.  
 
Es per totes aquestes consideracions que el Grup Municipal d’ICV-EUIA proposa que 
l’Ajuntament Ple prengui els següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Instar el govern municipal a que encarregui la realització urgent d’un informe 
tècnic exhaustiu en el qual es detallin els imports anuals que, amb motiu de les retallades 
unilaterals acordades per la Generalitat de Catalunya des de l’any 2011, El Masnou ha 
deixat d’ingressar per al finançament de la creació i manteniment de les places públiques 
de les llars d’infants Sol Solet i La Barqueta. 
 
Segon.- Instar el govern municipal a que, una vegada realitzat l’informe esmentat a 
l’acord primer, encarregui als serveis jurídics municipals la realització urgent d’un informe 
per tal de valorar si els interessos de l’Ajuntament han estat perjudicats i en el qual 
s’estudiï la viabilitat de presentar, tal i com han fet altres municipis de Catalunya, els 
recursos contenciosos administratius escaients per tal reclamar a la Generalitat de 
Catalunya reclamar els imports que va deixar d’ingressar amb motiu de l’incompliment 
dels convenis signats i les subvencions inicialment obtingudes. 
 
Tercer.- Instar el govern municipal a que, una vegada disposi d’ambdós informes, 
convoqui una Junta de Portaveus per tal de valorar la possibilitat de presentar 
recurs/recursos administratius contra la Generalitat reclamant els imports no ingressats 
als que es refereixen els dos acords anteriors.  
 
Quart. Fer públics aquests acords a través dels mitjans habituals de comunicació de 
l’Ajuntament.” 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
I m’he oblidat de dir al començament que la moció incorpora dues modificacions de 
proposta d’ERC que el nostre Grup ha acceptat. Gràcies. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Gràcies. Hi hauria alguna intervenció al respecte? No? Per part de la CUP? Per part de 
C’s? Per part del PDeCAT? Per part del Govern? Molt breu. 
 
La Sra. Sílvia Folch 
 
Molt breu, senyor alcalde, molt breu. Primer, vull agrair que se’ns hagin acceptat les 
esmenes, que s’han incorporat, i volia dir, bàsicament, que com diu la moció és cert que 
hi ha hagut diferents retallades per part de la Generalitat, algunes, sobretot la més 
quantiosa, la del darrer any, els anys 2013 fins al 2015, l’Ajuntament del Masnou va 
demanar a les meses de concertació un finançament extra pel servei, que ens van 
atorgar 50.000 € anuals, que ens van fer pal·liar aquesta davallada. I també, com diu la 
moció, a partir de l’any següent les diputacions i la Diputació de Barcelona se’n va fer 
càrrec amb el cofinançament que ens dona. De tota manera, i per això donem suport a la 
moció, creiem oportú elaborar aquest informe tècnic per veure si realment hi ha hagut o 
no hi ha hagut, els interessos de l’Ajuntament han estat i s’han vist perjudicats i, per tant, 
donarem suport a la moció. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Senyor Màxim Fàbregas, per tancar el debat.  
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El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Només volia agrair el vot dels grups que donin suport a la moció. Gràcies. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Doncs si els sembla passem a la votació. 
 
Resultat: Aprovat per 19 vots a favor.  
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (5 regidors), C’s (2 
regidors), CUP-PA (2 regidors), ICV-EUiA-E (2 regidors), PSC-CP (1 regidora) i PP (1 
regidor) hi voten a favor. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Desprès, hi hauria una declaració institucional d’urgència presentada pel Grup del PP per 
recolzar i defensar la presó permanent revisable. Votariem primer la urgència. Vots a 
favor de la urgència. 
 
El president sotmet a votació la urgència de la moció.  
 
Resultat de la urgència: Aprovada per 17 vots a favor i 2 vots en contra.  
 
Votació de la urgència:  
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (5 regidors), CUP-PA 
(2 regidors), ICV-EUiA-E (2 regidors), PSC-CP (1 regidora) i PP (1 regidor) hi voten a 
favor. 
 
El Grup Municipal de la C’s (2 regidors) hi vota en contra. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Per defensar-la, Sr. De las Heras. 
 
Declaració institucional presentada pel Grup Municipal del PP per recolzar i 
defensar la presó permanent revisable 
 
El Sr. Federico de las Heras llegeix la declaració institucional següent: 
 
El Grupo Municipal del Ayuntamiento del Masnou, conforme a lo previsto en el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, desea elevar al Pleno Municipal la siguiente declaración institucional: 
 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 
10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, que entró en vigor el 1 de julio de 2015, 
introdujo en nuestra legislación la prisión permanente revisable. 
 
Se trata de un instrumento que existe en muchos países de nuestro entorno, en 
gobiernos de todo tipo de corte político; es una institución coherente, que se incorpora 
bien a nuestro modelo de garantías y tiene perfecto encaje penal. 
 
La prisión permanente revisable, lo señala claramente la Exposición de Motivos de esta 
Ley, no renuncia a la reinserción del penado, pues una vez cumplida una parte mínima de 
la condena, "un Tribunal deberá valorar nuevamente las circunstancias del penado y del 
delito cometido y podrá revisar su situación personal". 
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La previsión de esta revisión judicial periódica de la situación personal del penado, idónea 
para poder verificar en cada caso el necesario pronóstico favorable de reinserción social, 
dice la Exposición de Motivos, "aleja toda duda de inhumanidad de esta pena, al 
garantizar un horizonte de libertad para el condenado". Una vez cumplido el tiempo 
mínimo de la pena, "si el Tribunal considera que no concurren los requisitos necesarios 
para que el penado pueda recuperar la libertad, se fijará un plazo para llevar a cabo una 
nueva revisión de su situación; y si, por el contrario, el Tribunal valora que cumple los 
requisitos necesarios para quedar en libertad, se establecerá un plazo de libertad 
condicional en el que se impondrán condiciones y medidas de control orientadas tanto a 
garantizar la seguridad de la sociedad, como a asistir al penado en esta fase final de su 
reinserción social". 
 
Añade la Exposición de Motivos que "la pena de prisión permanente revisable no 
constituye, por ello, una suerte de «pena definitiva» en la que el Estado se desentiende 
del penado. Al contrario, se trata de una institución que compatibiliza la existencia de una 
respuesta penal ajustada a la gravedad de la culpabilidad, con la finalidad de reeducación 
a la que debe ser orientada la ejecución de las penas de prisión". 
 
Igualmente señala que "se trata, en realidad, de un modelo extendido en el Derecho 
comparado europeo que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha considerado 
ajustado a la Convención Europea de Derechos Humanos, pues ha declarado que 
cuando la ley nacional ofrece la posibilidad de revisión de la condena de duración 
indeterminada con vistas a su conmutación, remisión, terminación o libertad condicional 
del penado, esto es suficiente para dar satisfacción al artículo 3 del Convenio (cfr. 
SSTEDH 12-2-2008, caso Kafkaris vs. Chipre; 3-11-2009, caso Meixner vs. Alemania; 13-
11-2014, caso Affaire Bodein vs. Francia; 3-2-2015, caso Hutchinson vs. Reino Unido)". 
 
Pese a todo ello, varios grupos parlamentarios presentaron recurso de 
inconstitucionalidad, recurso que el Tribunal Constitucional admitió a trámite en julio de 
2015. La admisión a trámite no supone pronunciamiento alguno sobre el fondo del 
asunto, si bien algunos pretenden la derogación de esta medida sin esperar el 
pronunciamiento del Tribunal Constitucional. 
 
Así, el 4 de octubre de 2016 el Pleno del Congreso de los Diputados debatió y aprobó por 
mayoría de los Grupos Parlamentarios Vasco (EAJ-PNV), Socialista, Esquerra 
Republicana, Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Mixto y la 
abstención de Ciudadanos, y solo con el voto en contra del Grupo Parlamentario Popular, 
la Proposición no de Ley para la Derogación de la Pena de Prisión Permanente 
Revisable. 
 
Y más recientemente, el pasado 10 de noviembre, ha sido admitida a trámite una 
Proposición de Ley de Modificación de la L.O. 10/1995 del Código Penal (Orgánica), que 
pretende derogar la prisión permanente revisable y que contó con el único voto en contra 
del Grupo Popular.  
 
Tras estos hechos y actuaciones, son multitud los ciudadanos que han manifestado su 
apoyo a la pena de prisión permanente revisable como medio para garantizar la 
seguridad, los derechos y libertades de todos los españoles.  
 
Por todo ello, el Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento del Masnou 
 
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL 
 
El Ayuntamiento del Masnou, manifiesta:  
 
PRIMERO.- Su apoyo a la figura de la prisión permanente revisable incorporada al 
ordenamiento jurídico español por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se 
modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. 
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SEGUNDO.- Instar a los diferentes Grupos Parlamentarios con representación en el 
Congreso de los Diputados a que reconsideren su postura sobre la derogación de la 
prisión permanente revisable. 
 
TERCERO.- Dar traslado de estos acuerdos al Ministro de Justicia, a los Grupos Políticos 
del Congreso, Senado /Parlamento de Catalunya y a la Junta de Gobierno de la FEMP.” 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Obriríem torn. Hi ha alguna intervenció al respecte? Alguna intervenció, 
senyora Crespo? 
 
La Sra. Elena Crespo 
 
Gràcies, senyor alcalde. Bé, nosaltres el que volíem recordar-li al PP és que aquesta 
presó permanent revisable, que per a nosaltres és un eufemisme a la cadena perpètua, 
val, va ser reintroduïda pel PP amb la reforma del codi penal, com ha dit, l’any 2015. Però 
que aquesta pena va ser abolida durant la dictadura del general Primo de Ribera, al 1928. 
O sigui, tornen a posar sobre la taula una mesura que fa 100 anys que ha estat derogada, 
facin-s’ho mirar. A més, no van rebre cap suport en el Congrés dels Diputats, cap, cap, es 
queden sols de nou amb aquesta mesura, que nosaltres, a banda de considerar-la com la 
resta de grups parlamentaris, contrària a la santa Constitució, que vostès sempre tenen a 
la boca, pensem que vulnera més tots els drets fonamentals recollits tant a la Constitució 
com en molts tractats de drets humans. D’altra banda, aquesta mesura ha rebut la 
indignació de juristes, de manifestants, de catedràtics de dret penal, hi ha hagut una 
manifestació en contra dels funcionaris de presons que diuen que si aquesta persona no 
té cap horitzó de llibertat quina mesura se’ls hi suposa, als funcionaris, per poder regular 
la conducta dels presos, per exemple. A banda de temes molt més desgranats del que 
implicaria poder aplicar aquesta mesura. Amb el sistema judicial que tots sabem súper 
eficient imagini’s quan revisarien les condemnes. Per tant, nosaltres entenem que 
aquesta mesura, que aquesta mesura és totalment propagandística, segueix una, doncs 
això, el clam de molta gent indignada per casos punyents que mitjançant comunicació 
també han fet ressò de manera irresponsable i entenem que no té lloc i, per tant, 
nosaltres hi votarem en contra.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Alguna intervenció? Senyor Miró. 
 
El Sr. Dídac Miró 
 
Sí, que fàcil és proposar aquesta mesura quan qui la presenta té tota la impunitat. Quan 
tenim tots els corruptes del seu partit que ni tan sols han trepitjat la presó per més que 
l’escàndol ja és... no es pot mesurar. Quina poca vergonya presentar-la quan tenim tots 
els torturadors de la dictadura franquista encara lliures, quan, de fet, no es poden ni tan 
sols jutjar els crims de la dictadura franquista. No tenen vergonya. Per qui proposen 
aquesta mesura? Perquè està clar que pels seus no va encarada. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Per part de C’s? 
 
La Sra. Stella Parodi 
 
Nosaltres, hi ha un recurs presentat davant el Tribunal Constitucional i entenem que el 
prudent és esperar la sentència. Per aquest motiu ens abstindrem.  
 
 



Acta del Ple de l'Ajuntament del Masnou Sessió núm. PLE2018000003  25 de gener de 2018 

 

79 

El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Per part del PDeCAT, alguna intervenció? Per part d’ERC? Senyor Alfaro. 
 
El Sr. Albert Alfaro 
 
Gràcies, senyor alcalde. Aquí tenim un exemple ben clar de la política retrògrada del 
senyor Rajoy i del govern del PP en la seva època nefasta i negra de l’etapa de la majoria 
absoluta. Per sort, per sort, aquesta etapa s’ha acabat i esperem que no torni mai més.  
 
Una política que va en contra del que serien les societats avançades o en contra del que 
serien les polítiques capdavanteres en mesures de reinserció penitenciària o del que 
seria, en aquests casos, reinserció social a la societat. Però és que no només va en 
contra d’això, sinó que va en contra de la Constitució espanyola, que això em preocupa 
molt, em preocupa molt, perquè anem més enllà, anem més enrere. Ja no mirem el 78 
sinó que anem més enrere del 78. I això em preocupa perquè estem anant a unes 
polítiques que ens estan portant o ens van portar, en el seu moment, per sort espero que 
no tornin més, a unes polítiques que van de la dreta i una mica més enllà de la dreta. Això 
implicava, esperem que vagi endavant aquesta proposta, una reculada de drets i principis 
dels codis rectors del codi penal. I el que cal fer i el que cal potenciar és permetre i 
facilitar la reinserció i dignificar els treballs socials que es fan als centres penitenciaris, 
que cal dignificar-los i que cal tenir la seva consideració en el seu paper en el segle XXI, 
què ha de ser un centre penitenciari i les mesures de reinserció a la societat després de 
complir condemna. Per tant, el nostre vot, com no pot quedar més clar, serà un vot en 
contra de la moció i una aposta clara per la derogació d’aquesta proposta. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Per tancar el debat, senyor De las Heras. 
 
El Sr. Federico de las Heras 
 
Bé, lamento aquestes opinions contràries. Tinc un argumentari que els explicaré ara, però 
abans d’entrar en l’argumentari vaig a entrar a la premsa, que l’he agafat de dies 
endarrerits, sobre les propostes a iniciativa popular, en concret per a una de les famílies 
surt a premsa, no diré el cognom, però surt a premsa que ha aconseguit més d’1.400.000 
firmes amb molts pocs dies a favor, precisament, d’aquesta pena. Jo penso que els que 
estan fora de joc són molts de vostès, faci-s’ho mirar. Ara entraré, els explicaré 
l’argumentari tècnic que tinc, però aquest és un argumentari social incontestable. En 
quatre dies, pràcticament per xarxes socials, han superat el 1.400.000 signatures. Això no 
és una cosa menor, és un clam social produït amb un temps rècord. Per alguna cosa 
serà. Jo penso que han de saber entendre la societat i analitzar-la i amb aquestes 
postures jo crec que no estan entenent o no estan interpretant correctament els ímputs de 
la societat. No entraré a parlar del franquisme, tot això que això és molt retro per a mi. 
Tampoc vaig a entrar en altres coses, però sí que vull comentar quatre arguments dels 
que tenia preparats fora d’aquest, que ho estava llegint, a través de la plataforma 
change.org que ha fet aquest recollida de signatures.  
 
“El PP mantiene su apoyo a la permanencia de la prisión permanente revisable en el 
código penal frente a la proposición de ley orgánica que pretende derogar este 
instrumento penal y que ha sido apoyada por el resto de grupos parlamentarios del 
congreso con su voto favorable o abstención, como es el caso de C’s.  
 
La prisión permanente revisable fue incorporada en el código penal en el año 2015 en 
convencimiento de que es un instrumento útil contra delitos gravísimos. Es conveniente 
constatar si se ha producido la rehabilitación no por el transcurso del tiempo, sino 
acreditando que una persona que ha cometido delitos muy graves haya cumplido con el 
fin de la resocialización.  
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La prisión permanente revisable es una pena extraordinaria para supuestos de extrema 
gravedad entre otros el asesinato de menores de 16 años o personas especialmente 
vulnerables, asesinatos que tienen lugar después de cometer el autor un delito contra la 
libertad o la identidad sexual de la víctima, asesinato que se comete perteneciendo a una 
organización criminal, terrorismo con resultado de muerte, casos graves de genocidio, 
etc. La prisión permanente revisable no significa cadena perpetua, ni es una suerte de 
pena definitiva, sino un mecanismo para compatibilizar la contundencia de la respuesta 
penal en casos de especial gravedad con la finalidad de reeducación y reinserción de las 
penas de prisión en nuestro país.  
 
El debate sobre la prisión permanente revisable no tiene nada que ver con el 
cumplimiento íntegro de las penas, puesto que ambas son compatibles y la prisión 
permanente revisable no renuncia al mandato constitucional de los artículos 15 y 25.2, ni 
a la reinserción del penado, pues una vez cumplida una parte mínima de la condena un 
tribunal deberá valorar nuevamente las circunstancias del penado y del delito cometido y 
podrá revisar su situación personal como se indica en la exposición de motivos de la ley 
orgánica.  
 
Una vez cumplido el tiempo mínimo de la pena, añade dicha exposición de motivos si el 
tribunal considera que no concurren los requisitos necesarios para que el penal pueda 
recuperar la libertad se fijará un plazo para llevar a cabo una nueva revisión de la 
situación y si por el contrario el tribunal valora que cumple los requisitos necesarios para 
quedar en libertad se establecerá el plazo de libertad condicional en el que se impondrán 
condiciones y medidas de control orientadas tanto a garantizar como asistir al penado en 
esta fase final de su reinserción social. Esta plena es plenamente democrática y su 
constitucionalidad ha sido avalada por el consejo fiscal, consejo de estado aval por cierto 
de los socialistas Zapatero y Fernández de la Vega en sus informes y el Consejo General 
del poder judicial. Algunos grupos políticos presentan un recurso ante el tribunal 
constitucional pero conviene resaltar el hecho que el tribunal viene des del 2004 la 
extradición de penas a países donde podrían ser condenadas a penas semejantes a la 
prisión permanente revisable y si así lo hace es porque entiende que no existe pena 
inhumana o degradante en sus legislaciones. El consejo general del poder judicial, 
considera necesario que se definiera e incluyera el catálogo de penas para asegurar una 
mayor medida en el respeto al principio de legalidad.  
 
Es un instrumento hay que decir, de escasa utilización pero para casos extremos es 
conveniente que nuestro ordenamiento jurídico lo tenga previsto. Respecto de otros 
países por lo que comentaban, decir que es una pena habitual en países como Italia, 
Reino Unido, Francia, Alemania, Austria, Suiza o Dinamarca. Podría extenderme más con 
más motivaciones jurídicas pero pienso que son suficientes para acreditar la solvencia de 
la propuesta que presento con esta moción. Gracias” 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Doncs passaríem a votació si li sembla, ha quedat molt clar el seu 
posicionament.  
 
Resultat: No aprovat per 16 vots en contra, 1 vot a favor i 2 vots d’abstenció.  
 
Votació 
El Grup Municipal del PP (1 regidor) hi vota a favor. 
 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (5 regidors), CUP-PA 
(2 regidors), ICV-EUiA-E (2 regidors) i PSC-CP (1 regidora) hi voten en contra. 
 
El Grup Municipal de C’s (2 regidors) s’absté. 
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El Sr. Jaume Oliveras 
 
Quedaria rebutjada. Quedaria una última declaració institucional en defensa de les 
institucions de Catalunya i dels seus representants electes. Votaríem, si els sembla, 
primer la urgència.  
 
El president sotmet a votació la urgència de la moció.  
 
Resultat de la urgència: Aprovada per 16 vots a favor, 2 vot en contra i 1 abstenció. 
 
Votació de la urgència:  
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (5 regidors), CUP-PA 
(2 regidors), ICV-EUiA-E (2 regidors) i PP (1 regidor) hi voten a favor. 
El Grup Municipal de C’s (2 regidors) hi vota en contra.  
El Grup Municipal del PSC-CP (1 regidora) s’absté. 
 
Declaració institucional presentada pel Grup Municipal d'ERC-AM-MES en defensa 
de les institucions de Catalunya i dels seus representants electes 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Doncs passaria jo mateix a llegir-la, però faré un resum executiu, per dir-ho d’alguna 
manera, de l’exposició de motius. A veure si me n’ensurto. 
 
La democràcia al nostre país sempre s’ha manifestat amb la voluntat de major sobirania 
per al poble de Catalunya. Aquestes peticions, sobretot en els darrers anys, han topat 
sempre amb una paret per part dels diferents governs de l’Estat espanyol i des de l’any 
2012 hem assistit a multitudinàries manifestacions i mobilitzacions.  
 
Dos exponents clars van ser la consulta del 9 de novembre del 2014 i, el passat 2017, l’1 
d’octubre amb el referèndum com a grans exemples de gran mobilització popular i 
democràtica al nostre país. No hi ha hagut en tot aquest procés cap política de mà 
estassa per part de l’Estat espanyol i el Govern de l’Estat, enlloc d’afrontar de manera 
racional un problema polític per la via del diàleg, ha volgut anul·lar la voluntat del poble de 
Catalunya a través de la judicialització de la política pels tribunals de Justícia. La raó de 
tot això ha estat l’aplicació barroera de l’article 155 de la Constitució espanyola i el 
Govern de l’Estat ha dissolt i ha substituït les nostres institucions. Ha limitat l’activitat i la 
capacitat de decisió del Parlament de Catalunya, ha cessat també el Govern de la 
Generalitat de Catalunya i ha aplicat diferents mesures d’intervenció extraordinària. 
També, a l’empara d’aquest article, van ser convocades eleccions al Parlament de 
Catalunya el passat 21 de desembre. El Govern central, alhora doncs, ha donat ordres a 
la Fiscalia per tal de perseguir els representants legítims amb l’acusació contra membres 
del Govern de la Generalitat de Catalunya i membres de la mesa del Parlament i també 
contra representants de les entitats socials, com el cas d’Òmnium Cultural i l’ANC. Per 
tots aquests motius, ara sí, passo a llegir la part dispositiva, que diria així.  
 
La declaració institucional literalment diu el següent: 
 
“La democràcia sempre s’expressa a través del poder de decisió dels seus ciutadans i, 
per això, la sobirania de Catalunya rau en la voluntat d’autogovern del poble català. 
Aquests dos conceptes són els pilars de la societat catalana que sempre ha defensat, de 
manera exemplar, discutir i debatre idees de forma pacífica, cívica i en un context de 
diàleg polític. 
 
El Govern de la Generalitat ha expressat de forma reiterada la voluntat de revisar el marc 
d’autogovern, adaptant-lo als anhels i demandes dels seus ciutadans, per disposar dels 
mecanismes per garantir i millorar la seva qualitat de vida. Aquest procés també ha anat 
acompanyat de propostes per obtenir un nou finançament, més just i adequat als esforços 
fiscals de la societat catalana. Malauradament, totes les peticions han topat sempre amb 
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una paret per part dels diversos governs de l’Estat espanyol. I fins i tot, amb l’excusa de 
la crisi econòmica s’ha fet el contrari: recentralitzar i intervenir les finances de la 
Generalitat. 
 
Les constants negatives han generat que a Catalunya la majoria de ciutadans tinguin avui 
en dia un sentiment de reivindicació molt més fort. S’ha vist constantment des del 2012 
en les multitudinàries manifestacions i mobilitzacions en defensa de les llibertats i del dret 
legítim a decidir a través de les urnes. La consulta del 9 de novembre de 2014 i el 
referèndum de l’1 d’octubre de 2017 són exemples clars de la voluntat democràtica de 
decidir, sempre sota paràmetres conciliadors, cívics i serens. 
 
Davant d’aquestes reclamacions legítimes, no hi ha hagut cap política de mà estesa per 
part de l’Estat espanyol. L’absència de mecanismes d’arbitratge, d’institucions 
mediadores i la utilització abusiva, partidista i parcial del Tribunal Constitucional per part 
del Govern de l’Estat ha donat lloc a una crisi de legitimitat democràtica. El Govern de 
l’Estat, enlloc d’afrontar de forma racional un problema polític per la via del diàleg 
institucional, ha volgut anul·lar la voluntat del poble de Catalunya a través de la 
judicialització de la política pels tribunals de justícia. Només cal recordar la petició de la 
Fiscalia General de l’Estat d’investigar més de 700 alcaldes i alcaldesses compromesos 
amb el dret a decidir a través de les urnes, que ha comportat haver de declarar davant 
d’un jutge. 
 
L’aplicació barroera de l’article 155 de la Constitució espanyola, una mesura excepcional 
que s’ha imposat en uns termes que generen seriosos dubtes de sobre la seva 
constitucionalitat, ha comportat que el Govern de l‘Estat ha dissolt i substituït les nostres 
institucions. Així, ha limitat l’activitat i la capacitat de decisió del Parlament de Catalunya, 
ha cessat també el Govern de la Generalitat i els seus responsables polítics, ha aplicat 
mesures d’intervenció extraordinàries per controlar les finances de la Generalitat i per 
dissoldre i liquidar organismes administratius, acomiadar personal i facilitar l’espoli del 
nostre patrimoni cultural, entre d’altres. També a l’empara d’aquest article s’han convocat 
les eleccions al Parlament de Catalunya del passat 21 de desembre. 
 
De forma simultània el Govern central va acordar donar ordres a la Fiscalia perquè instés 
l’acusació contra els representants del Consell Executiu, cosa que va comportar que 
membres del Govern català, començant pel seu President, haguessin de marxar obligats 
a l’exili i vuit consellers i conselleres van ser detinguts i empresonats desprès de ser 
interrogats a l’Audiència Nacional pels presumptes delictes de rebel·lió, sedició, 
malbaratament de cabals públics i desobediència. Sis consellers han estat un mes a la 
presó, i el vicepresident Oriol Junqueras i el conseller d’Interior Joaquim Forn encara hi 
són des de fa més de 79 dies. També s’ha acusat de greus delictes a sis membres de la 
Mesa del Parlament, i la mateixa Presidenta del Parlament va haver de passar una nit a 
la presó, i va sortir l’endemà després de dipositar una quantiosa fiança i s’han adoptat 
mesures cautelars contra els altres membres de la Mesa. Prèviament també es van 
empresonar de forma preventiva i sense fiança a Jordi Sánchez, president de 
l’Assemblea Nacional Catalana, i Jordi Cuixart, president d’Òmnium Cultural, i encara 
romanen a la presó des de fa més tres mesos, malgrat haver actuat sempre de forma 
cívica i pacífica. Igualment, es mantenen diverses actuacions judicials obertes contra 
altres alts càrrecs del Govern, i dirigents sobiranistes.  
 
La presó provisional és una mesura cautelar que només s’hauria d’aplicar en 
circumstàncies excepcionals i ben justificades, que clarament no es donen en aquests 
casos, i resulta evident la manca de solidesa dels arguments legals per mantenir-los a la 
presó.  
 
El món local de Catalunya sempre s’ha caracteritzat per la seva proximitat, voluntat de 
servei i compromís amb la ciutadania, actuant amb lleialtat i respecte a les institucions de 
Catalunya, i defensant la democràcia.  
 
Per aquests motius, l’Ajuntament del Masnou acorda: 
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Primer.- Instar a les institucions de l’Estat a respectar i acceptar la voluntat inequívoca 
dels ciutadans de Catalunya expressada a les urnes el 21D. La legitimació de les 
institucions rau en la voluntat democràtica de la ciutadania quan aquesta expressa 
lliurement el seu vot, i encara que ha estat en circumstàncies excepcionals i sense 
igualtat de condicions, el resultat ha estat diàfan i inequívoc. 
 
Segon.- Exigir la derogació de forma immediata de la intervenció de les institucions de 
Catalunya i la finalització de qualsevol tutela externa del nostre autogovern, tant per la via 
emparada formalment en l’article 155 de la Constitució espanyola, com mitjançant la 
intervenció de les finances de la Generalitat a través d’un control més basat en criteris 
d’oportunitat i arbitrarietat que de legalitat.  
 
Tercer.- Instar a l’alliberament dels presos polítics catalans, tres d’ells representants 
polítics catalans elegits pel poble de Catalunya, que continuen empresonats, en aplicació 
desproporcionada d’una mesura cautelar que no té raó de ser perquè no hi ha cap risc de 
reiteració presumptament delictiva ni d’actuació violenta.  
 
Quart.- Exigir la fi de la persecució judicial de la qual són víctimes les institucions de 
Catalunya, i els polítics i líders socials que s’han implicat en el procés polític català, 
demanant que s’afronti la solució d’aquest conflicte polític per la via del diàleg, la 
negociació i el reconeixement polític, i en cap cas per la persecució i repressió.  
 
Cinquè.- Notificar aquesta Declaració Institucional al President del Parlament de 
Catalunya i a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM).”  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Hi ha algunes esmenes presentades? Per part d’ICV? Té la paraula el senyor Màxim. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Tres esmenes. La primera afecta l’exposició de motius i demano una substitució en el 
paràgraf sisè, que bàsicament consta a substituir l’esment que diu que va comportar que 
membres del Govern català, començant pel seu president, haguessin de marxar obligats 
a l’exili. Nosaltres plantegem que es digui “mentre que el president i la resta de consellers 
i conselleres van optar per fugir a Brussel·les”, que creiem que s’ajusta més a la realitat.  
 
La segona. Plantegem substituir la proposta d’acord quart d’ERC pel següent redactat: 
Exigir la recerca d’una solució política a l’actual solució demanant que aquesta s’afronti 
per la via del diàleg, la negociació, el reconeixement polític i, en cap cas, per la 
persecució de repressió.  
 
I la tercera planteja ampliar els estaments als quals s’ha d’informar de la moció que 
s’aprovi perquè creiem que informar únicament el president del Parlament i l’ACM deixa 
la moció amb molt poca consistència, perquè si justament a aquests, als que li demanem 
que canviïn de forma de fer, no els fem arribar la informació difícilment aconseguirem 
aquesta modificació en els seus comportaments. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Doncs per part del ponent acceptaríem només la tercera, la de la 
comunicació. Doncs hauríem de votar les esmenes. La primera i la segona, algú demana 
votació separada? Doncs votem. 
 
El president sotmet a votació l’esmena primera i segona presentada pel Grup Municipal 
d’ICV-EUiA. 
 
Resultat: Es rebutja per 13 vots en contra, 2 vots a favor i 4 vots d’abstenció.  



Acta del Ple de l'Ajuntament del Masnou Sessió núm. PLE2018000003  25 de gener de 2018 

 

84 

 
Votació 
El Grup Municipal d’ICV-EUiA-E (2 regidors) hi vota a favor. 
 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (5 regidors) i CUP-PA 
(2 regidors) hi voten en contra. 
 
Els grups municipals de C’s (2 regidors), PSC-CP (1 regidora) i PP (1 regidor) s’abstenen. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Hi ha una altra esmena presentada pel PDeCAT que diu el següent, senyora Blanch. 
 
La Sra. Meritxell Blanch 
 
Bé, nosaltres proposem en el punt tercer dels acords afegir “...Així com permetre al 
president Puigdemont i els quatre consellers que es troben a l’exili tornar a Catalunya 
sense risc a ser empresonats.” Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Doncs, per part de la ponent s’acceptaria l’esmena, quedaria incorporada. I ara, si els 
sembla, obriríem amb brevetat, demanaria també... He intentat explicar amb la màxima 
brevetat possible. Senyor De las Heras, té la paraula. 
 
El Sr. Federico de las Heras 
 
Sí, no entraré a fer un debat de tota la moció, perquè debatre tota la moció suposaria fer 
tres pàgines senceres, com a mínim, per poder entrar al detall, no. Aquí, més que res, 
l’essència del contingut és tant política i en el fons demanen, com alguna de les esmenes 
que ha presentat, il·legalitats manifestes, digui-li polítiques. Jo li dic que són il·legalitats 
manifestes, que no cal entrar en el debat més a fons, per part nostra, de la moció i hi 
votarem, evidentment, en contra. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Senyora González. 
 
La Sra. Mònica González 
 
Seré tan breu com pugui. Bé, nosaltres, els socialistes i les socialistes, sempre hem 
manifestat el nostre rebuig a afrontar la judicialització del conflicte polític institucional de 
la política al nostre país. Fa temps que ho hem denunciat i hem defensat que un conflicte 
polític només es podia solventar amb solucions polítiques, amb el diàleg en el marc de les 
lleis democràtiques. Seguirem defensant sempre que el diàleg i l’acord són l’única via 
possible; però, a pesar de l’esmentat, el nostre vot en aquesta moció no serà favorable, ja 
que amb l’argumentari i els acords hi ha molts missatges que no els compartim, moltes 
omissions de fets succeïts i una inequívoca intenció de responsabilitzar únicament el 
Govern de l’Estat espanyol d’un problema i una situació de la qual és tant o més 
responsable el Govern de la Generalitat del passat mandat, amb les seves actuacions i 
decisions, o segueixen pensant que la seva veritat és l’única, legítima i immune. I vull 
recordar que els presos ho són perquè un jutge ho ha volgut així i no pas el Govern. Si 
realment volem diàleg i solucions recuperin comportaments i seny, responsabilitat, 
respecte a la diversitat per estar cara a cara amb una via de resolució. Per cert, les 
institucions catalanes les van posar fora de la llei al aprovar lleis que complien ni tan sols 
el mandat del nostre Estatut ni de la Constitució espanyola. I es pensaven que això no 
tindria conseqüències? Doncs, mirin, estava avisat per diferents vies, per experts, per via 
judicial i per altres companys polítics que compartien el Parlament. En fi, els i les 
socialistes demanem una mica d’autocrítica i capacitat d’avaluació, ja que en els últims 
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anys hem après el que això significa i el bo que pot arribar a ser no perdre de vista els 
nostres principis, el nostre mandat, els nostres deures com a electes públics i, sobretot, 
per responsabilitat política. Gràcies. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Per part d’ICV. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Gràcies, senyor alcalde. Lamentem que la intransigència d’ERC hagi rebutjat les nostres 
esmenes, s’ha de dir així. La nostra intenció era respectar al màxim el contingut de la 
seva proposta, tot i incorporar-hi lleugeres modificacions que haguessin servit per ampliar 
el suport polític a la seva declaració. 
 
Nosaltres som absolutament crítics amb el 155, com ho demostra el fet que Unidos 
Podemos, coalició de la qual forma part En Comú Podem, hagi presentat un recurs 
davant el Tribunal Constitucional en contra de l’article 155. 
  
Però això no vol dir que puguem admetre afirmacions que, al nostre entendre, no 
s’ajusten a la realitat, que és el que passa quan afirma la seva declaració que l’actuació 
de la Fiscalia va comportar que el president i altres membres del Govern haguessin de 
marxar obligats a l’exili. 
 
Cada dia està més clar que la sortida de Catalunya va ser una decisió personal 
d’aquestes persones que, a més, eren conscients que la seva marxa podia perjudicar, 
com així ha estat, els seus companys i companyes del Govern que van decidir quedar-se. 
 
Aquesta és una actitud insolidària que s’ha mantingut fins i tot quan han comprovat que 
les demandes d’excarceració de les persones que encara romanen a presó, i a les quals 
fa pocs dies Puigdemont es va referir com a “presidiaris” (la qual cosa sembla que no ha 
agradat gens ni mica ERC) han estat rebutjades, entre altres raons, perquè ells encara 
eren a Brussel·les.  
 
Per això, i perquè cada vegada hi ha més persones que comparteixen aquesta opinió, i 
no totes són de la nostra corda política, hem proposat modificar aquest apartat amb la 
nostra primera esmena.  
 
I, per altra banda, nosaltres som partidaris que es treballi per trobar una solució política, 
que no jurídica, a l’actual conflicte entre Catalunya i Espanya, però creiem que el text que 
hem proposat a l’acord quart és més fàcilment assumible perquè s’ajusta més al desig de 
la majoria de la ciutadania catalana. 
 
Nosaltres, que compartim una bona part de l’exposició de motius i una bona part de les 
propostes d’acord, votarem abstenció en no haver estat acceptades les nostres esmenes. 
Gràcies. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Per part de C’s? 
 
La Sra. Stella Parodi 
 
Sí, el nostre Grup votarà en contra d’aquesta declaració institucional, bàsicament perquè 
parla d’una realitat virtual i interessada que en cap cas coincideix amb allò que marca el 
dret o el que és el mateix, amb la realitat. 
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El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Per part del PDeCAT, senyora Blanch. 
 
La Sra. Meritxell Blanch 
 
Gràcies. Com no pot ser d’una altra manera, nosaltres votarem a favor d’aquesta moció. 
La votarem a favor perquè considerem que és vergonyós un Estat que aplica un 155 a 
mida, que empresona representants polítics simplement per la seva ideologia política. 
Avui mateix en tenim uns clars exemples amb tota la persecució que s’està fent al 
president Puigdemont, simplement perquè el president Torrent, president del Parlament, 
el que ha fet és nomenar-lo com a candidat. I, per aquest motiu, no podem continuar 
d’aquesta manera, és evident que s’ha de buscar un diàleg, però el diàleg sabem quin 
serà i, per tant, hem de continuar endavant. Intentar aplicar la nostra ideologia i el nostre 
dret a ser lliures. Gràcies. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Doncs jo crec que ha quedat clar en l’exposició que hem fet d’aquesta 
moció, en l’exposició de motius, la part dispositiva i també en algunes de les 
intervencions que hem tingut fins ara, quina és la voluntat, que estem en un escalada, 
com hem vist avui en els mitjans de comunicació, de cada cop, de regressió democràtica 
més preocupant. Un estat amb característiques cada vegada més autoritàries i que 
necessitem poder desenvolupar, treure’ns de sobre el 155, el més urgent possible, tenir 
un govern que pugui recuperar l’autogovern i avançar cap als objectius polítics que ens 
ha marcat una majoria al Parlament de Catalunya. Si els sembla votaríem la declaració 
institucional. 
 
Resultat: Aprovat per 13 vots a favor, 4 vots en contra i 2 vots d’abstenció.  
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (5 regidors) i CUP-PA 
(2 regidors) hi voten a favor. 
 
Els grups municipals de C’s (2 regidors), PSC-CP (1 regidora) i PP (1 regidor) hi voten en 
contra. 
 
El Grup Municipal d’ICV-EUiA-E (2 regidors) s’absté. 
 
La declaració institucional, amb les esmenes incorporades, queda de la manera següent: 
 
“La democràcia sempre s’expressa a través del poder de decisió dels seus ciutadans i, 
per això, la sobirania de Catalunya rau en la voluntat d’autogovern del poble català. 
Aquests dos conceptes són els pilars de la societat catalana que sempre ha defensat, de 
manera exemplar, discutir i debatre idees de forma pacífica, cívica i en un context de 
diàleg polític. 
 
El Govern de la Generalitat ha expressat de forma reiterada la voluntat de revisar el marc 
d’autogovern, adaptant-lo als anhels i demandes dels seus ciutadans, per disposar dels 
mecanismes per garantir i millorar la seva qualitat de vida. Aquest procés també ha anat 
acompanyat de propostes per obtenir un nou finançament, més just i adequat als esforços 
fiscals de la societat catalana. Malauradament, totes les peticions han topat sempre amb 
una paret per part dels diversos governs de l’Estat espanyol. I fins i tot, amb l’excusa de 
la crisi econòmica s’ha fet el contrari: recentralitzar i intervenir les finances de la 
Generalitat. 
 
Les constants negatives han generat que a Catalunya la majoria de ciutadans tinguin avui 
en dia un sentiment de reivindicació molt més fort. S’ha vist constantment des del 2012 
en les multitudinàries manifestacions i mobilitzacions en defensa de les llibertats i del dret 



Acta del Ple de l'Ajuntament del Masnou Sessió núm. PLE2018000003  25 de gener de 2018 

 

87 

legítim a decidir a través de les urnes. La consulta del 9 de novembre de 2014 i el 
referèndum de l’1 d’octubre de 2017 són exemples clars de la voluntat democràtica de 
decidir, sempre sota paràmetres conciliadors, cívics i serens. 
 
Davant d’aquestes reclamacions legítimes, no hi ha hagut cap política de mà estesa per 
part de l’Estat espanyol. L’absència de mecanismes d’arbitratge, d’institucions 
mediadores i la utilització abusiva, partidista i parcial del Tribunal Constitucional per part 
del Govern de l’Estat ha donat lloc a una crisi de legitimitat democràtica. El Govern de 
l’Estat, enlloc d’afrontar de forma racional un problema polític per la via del diàleg 
institucional, ha volgut anul·lar la voluntat del poble de Catalunya a través de la 
judicialització de la política pels tribunals de justícia. Només cal recordar la petició de la 
Fiscalia General de l’Estat d’investigar més de 700 alcaldes i alcaldesses compromesos 
amb el dret a decidir a través de les urnes, que ha comportat haver de declarar davant 
d’un jutge. 
 
L’aplicació barroera de l’article 155 de la Constitució espanyola, una mesura excepcional 
que s’ha imposat en uns termes que generen seriosos dubtes de sobre la seva 
constitucionalitat, ha comportat que el Govern de l‘Estat ha dissolt i substituït les nostres 
institucions. Així, ha limitat l’activitat i la capacitat de decisió del Parlament de Catalunya, 
ha cessat també el Govern de la Generalitat i els seus responsables polítics, ha aplicat 
mesures d’intervenció extraordinàries per controlar les finances de la Generalitat i per 
dissoldre i liquidar organismes administratius, acomiadar personal i facilitar l’espoli del 
nostre patrimoni cultural, entre d’altres. També a l’empara d’aquest article s’han convocat 
les eleccions al Parlament de Catalunya del passat 21 de desembre. 
 
De forma simultània el Govern central va acordar donar ordres a la Fiscalia perquè instés 
l’acusació contra els representants del Consell Executiu, cosa que va comportar que 
membres del Govern català, començant pel seu President, haguessin de marxar obligats 
a l’exili i vuit consellers i conselleres van ser detinguts i empresonats desprès de ser 
interrogats a l’Audiència Nacional pels presumptes delictes de rebel·lió, sedició, 
malbaratament de cabals públics i desobediència. Sis consellers han estat un mes a la 
presó, i el vicepresident Oriol Junqueras i el conseller d’Interior Joaquim Forn encara hi 
són des de fa més de 79 dies. També s’ha acusat de greus delictes a sis membres de la 
Mesa del Parlament, i la mateixa Presidenta del Parlament va haver de passar una nit a 
la presó, i va sortir l’endemà després de dipositar una quantiosa fiança i s’han adoptat 
mesures cautelars contra els altres membres de la Mesa. Prèviament també es van 
empresonar de forma preventiva i sense fiança a Jordi Sánchez, president de 
l’Assemblea Nacional Catalana, i Jordi Cuixart, president d’Òmnium Cultural, i encara 
romanen a la presó des de fa més tres mesos, malgrat haver actuat sempre de forma 
cívica i pacífica. Igualment, es mantenen diverses actuacions judicials obertes contra 
altres alts càrrecs del Govern, i dirigents sobiranistes.  
 
La presó provisional és una mesura cautelar que només s’hauria d’aplicar en 
circumstàncies excepcionals i ben justificades, que clarament no es donen en aquests 
casos, i resulta evident la manca de solidesa dels arguments legals per mantenir-los a la 
presó.  
 
El món local de Catalunya sempre s’ha caracteritzat per la seva proximitat, voluntat de 
servei i compromís amb la ciutadania, actuant amb lleialtat i respecte a les institucions de 
Catalunya, i defensant la democràcia.  
 
Per aquests motius, l’Ajuntament del Masnou acorda: 
 
Primer.- Instar a les institucions de l’Estat a respectar i acceptar la voluntat inequívoca 
dels ciutadans de Catalunya expressada a les urnes el 21D. La legitimació de les 
institucions rau en la voluntat democràtica de la ciutadania quan aquesta expressa 
lliurement el seu vot, i encara que ha estat en circumstàncies excepcionals i sense 
igualtat de condicions, el resultat ha estat diàfan i inequívoc. 
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Segon.- Exigir la derogació de forma immediata de la intervenció de les institucions de 
Catalunya i la finalització de qualsevol tutela externa del nostre autogovern, tant per la via 
emparada formalment en l’article 155 de la Constitució espanyola, com mitjançant la 
intervenció de les finances de la Generalitat a través d’un control més basat en criteris 
d’oportunitat i arbitrarietat que de legalitat.  
 
Tercer.- Instar a l’alliberament dels presos polítics catalans, tres d’ells representants 
polítics catalans elegits pel poble de Catalunya, que continuen empresonats, en aplicació 
desproporcionada d’una mesura cautelar que no té raó de ser perquè no hi ha cap risc de 
reiteració presumptament delictiva ni d’actuació violenta. 
Així com permetre al president Puigdemont i els quatre consellers que es troben a l’exili 
tornar a Catalunya sense risc a ser empresonats. 
 
Quart.- Exigir la fi de la persecució judicial de la qual són víctimes les institucions de 
Catalunya, i els polítics i líders socials que s’han implicat en el procés polític català, 
demanant que s’afronti la solució d’aquest conflicte polític per la via del diàleg, la 
negociació i el reconeixement polític, i en cap cas per la persecució i repressió.  
 
Cinquè.- Notificar aquesta Declaració institucional als Presidents del Parlament, del 
Congrés i del Senat, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, del Congrés i 
del Senat, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, a la Federació de Municipis 
de Catalunya i fer-los públics als mitjans habituals de difusió de I'Ajuntament.” 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Molt bé. Doncs, si els sembla, si no hi ha cap intervenció, deixem-ho aquí. Bona nit.  
 
L’alcalde aixeca la sessió de la qual, com a secretari general, estenc aquesta acta i la 
certifico a l’efecte que en quedi constància degudament, la qual firma el president amb 
mi. 
 

 
 


